DÖNEM:2

C İ L T . 18

TOPLAOTIı2

MİLLET MECLİSİ
TUTANAK
DERGİSİ
mmmm

80 nci Birleşim
5 . 4 .

1.967

Çarşamba

îçindokiler
S an fa

1. -— Geçen tutanak özeti

530:531

2. -— Gelen kâğıtlar

531:532

3. -— Yoklama

532

4. — Başkanhk Divanının Genel Kuru
la sunuşları
533,539
1. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tali
sin Uzun'un, Bulgaristan'dan göç eden va
tandaşların orada bulunan akraba ve ya
kınlarının yurdumuza ne zaman gelecekle
rine, bu konuda iki Hükümet arasındaki
görüşmelerin ne safhada bulunduğuna dair
demeci

533

2. — Adıyaman Milletvekili Nâzım Bayıllıoğlu'nun, Adıyaman merkez ve ilçelerinde sağlık elemanları bulunmadığına,
yolların 'bozuk olduğuna, tütün piyasası
nın geç açıldığına, bu nedenlerle gerdeli
tedbirlerin alınmasına dair demeci ve Sağ
lık ve Sosjml Yardım Bakanı Vedat Âli
Özkan'ın, cevabı
533:534
3. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'nun, tahılları zararlı haşerelerden ko
rumak için İskenderun'da kurulan 'kobalt -

Sayfa
60 irradyatör tesislerinin mevcut faydalar
yanında vatandaşların sağlığı balkımmdan
tehlikeli olup olmadığına dair demeci ve
Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun cevabı
534:536
4. — Vafize ile yurt dışına giden Dış
işleri Bakanı ihsan Salbri Çağlayangıil'e İç
işleri Balkanı Faruk Sükan'ın vekillik etemsinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/620)
536
5. — Vazife yurt dışına giden Millî Sa
vunma Bakanı Abmet Topaloğlu'na, Mali
ye Balkanı Cihad Bilgehan'm vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/621)
536
6. — Van Milletvekili Mehmet Er
dinç'in, OD eş ayda İM defa görev yeri dedeğistirilen Nusaybin Savcısının nalkline IstanJbul A. P. teşkilâttı ile yazidığı makale
lerin sebebolduğu yolundaki söylentile
rin doğra olup olmadığına dair Adale*
Balkanın/dan sözlü sioruisunu geri aldığı
na dair önergesi (6/216)
536:537
7. — Ankara Mlletovdküfli Hü&eyin Balan'ın Bayındırlık "Ko'misyonuridaıı çekil
diğime dair önergesi
537
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8. — Urfa Milletvekili B-ehiec Hatko
ve 'iki arkadaşının, Amerika Birleşik Dev
letleriyle memleketimiz arasında akdedi
len İkili anlaşmalar Ik'onusunda 'bir Meelis araştırması açılmasına dair önergesi 537:538
9. — Haklarında
kararı vfcrilen işler
'lıoş'jjmin ilk 'saatinde
ra dair Başkanlığın

öncelikle görüşülme
(dışında gudecdk .!bö,r-ele a'lın'acak 'kionulaaçıklaması.

538

.10. — Millet Meclisi 'tutanaklarında
ve S'C's ''bantlarında safhifceeili'k' ve 'talhri'Pat
yapıldığı, iddialarını taMuk içlin kurulan
Meclis Araştırma Komisyonu
raporu.
(9/10, .10/10) (İS. »ayısı : 221)
539:567
5.

Görüşülen isler

538

1. — M akın atıl an (korunma ilo 'i'lgi1^
119 sayılı Milletlerarası Çalışım Sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısı ve Dışıişleri ve Çalış
ma komisvonları raporları. (1/319) (S. Sa
yısı : 230)
538,594:597
2. — Türkiye Carm/hn:riyeti ille HolâıHa
Kır.T İlığı arasında 'imzalanan S'rsyal Gü
venlik Sözhnmes'in;in onaylanlma'smın uy
gun 'bulunduğuna da'ir kanun 'taranışı ve
S.-îğlvk ve Sosyal Yardım ; Dışişi'eui vo Oal'snıa kojmisyohırı raporları. (1/293) (S.
Sayısı : 231)
538,598:601
6. — Sorular ve cevaplar

568

A)

55,9

Sözlü sorula)- ve cevapları

1. — Sinop Milletvekili Plilmü, İşgüzar'ın, Hirlcşmiş Milletler Siyasi Komis
yonunda Kıbns hakkındaki, aleyhimize
tecelli eden (karara müessir 'olan b'aşlıea
hususların neler olduğuna dadr Başlbakandan sözlü sorusu (6/122)
2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya ili Karapınar ilçesinde,
çölleşmeye Ikarşı dalra hızlı savaşmak için
ne gibi tedbirler alındığına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusnı (6/171)
3. — Aydın Milletvekili -M. Şükrü Koç'
un, (Ters ve resmî görevleri dışındaki yazı
ve sözlerind'eıı dolayı kaç 'eğitim ciniın ba-

568

568
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'kanlık emrine alındığına ve bu 'konuda
kaç soruşturmanın bakanlığa intikal etti
ğine dair Millî Eğitim. Bakanından sözlü
sorusu (6/176)
568
4. —Sakarya MiJlctvdkili Hayrettin
Uysal'nı, şeker pancarı alım fiyatının, han
gi ölçüler ve faktörler dikkate alınarak
tas/Mi/t edildiğine dair Sanayi (Bakanından
sözlü sorusu (6/177)

568

5. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, İşçi Sigortaları Kurumu tara
fından 'Soıma'da yaptırılan işçi »blok evle
rinin, 5 seneden beri gayesine tahsis edilımemesi seibcbine da'ir Çalışma Bakanın
dan! sözlü sorusu (6/183)

568

6. — Kars Milletvekili Âdül Kurtel'in., 227 Lsaydı Kanunla kurulan Türkiye
Süit End'üstıisi Kurumu ımıüstalhsıhn istih
sali 'O'ttJiği sütü işlemek ve değeri enlfTirmeık
için, memleketin hangi stratejik bölgelerin
de örndk tesis'ler kurmuş olduğuna dair
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/184)

568

7. — Kars Milletvekili Adil K u r t d ' in, 1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şü
mulüne giren kasaba ve köylerin adedinin
ne kadar olduğuna dair İçişleri Bakanın
dan sözlü siorujsu (6/185)

568

8. _ Kars Milletvdkiliii Âdil Kurtel'in, 4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma ta.bi
tutulacak arazi miktarının tesbit edilmiş
olup olmadığına dair 'köy İşleri (Balkanın
dan; sö'zKi sorusu. (6/186)

568

9. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm,
yeni 'bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanımaıkta olup olımadığma dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/187)

569

10. — Artvin Milletvekili Turgut Altunlkaya'nın, Artvin'de kontra'lit fabrikaisı
kurmalk üzere Ruslarla yapılan anlaşımanın mahiyetinin mc olduğuna dair Tarım
Bakanından sözlü sorusu. (6/188)

569

U . _ Hatay Milldtvekili Yahya Kanbolalt'ın, tütün için talban fiyatının tesbit
edilmiş olup olmadığına dair Barbakan
dan' sözlü sorusu. (6/189)

5G9
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12. — Adana Milletvekili Ali K'arcı'nın, Adana'da bütün fakülteleriyle bir
üniversite açılmasının düşünülüp Idüşünülımediğine 'dair Başjbaikandan sözlü sioraisu
(6/190)
13. — Manisa Milletvekili Sami Blnicioğlu'nun, Bergama ile Aklhliısar 'arasnıida
yapılması takarrür eden asfalt yolun 1966
yılı içinde yapılıp yapıkmyacağma •da/ir
Bayındırlık
Bakanından sözlü Borusu
(6/191)
14. — Manisa Milletvekili 'Sap.nii Binicioğlu'nun, servet traiiıisferi yoliyle 'memle
ketimize ne gibi maların girdiğine ve bu
müsaade 'belgelerinin kilimlere 'veriİldiğine
dair Ticaret ve Maliye Bakanlarından
sözlü sorusu (6/192)'
15. — Nevşehir Milletvekili Salâlıattin
Hakkı Esatoğlu'nun Hükümetin güven oyu
aldığı tarihten itibaren kaç vali kaymakam.
il hukuk işleri müdür, emniyet müdürü ve
emniyet kadrosunda vazifeli memurun na
kil suretiyle yer değiştirdiğine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/193)
1.6. — Konya. Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 1950 yılından bugüne kadar Türki
ye'de sosyal konularda ne kadar yabancı
araştırmacı çalıştığına dair, Millî Eğitim
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu
(6/194)
17. — Sakarya Milletvekili Havrottin
Uysal'm, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te
meydana gelen âfet ve sel baskınları sonu
cunda ne kadar maddi zararın tevhit edil
miş olduğuna ve zarar gören ilce ve köyle
re ne eesit vardım yapıldığına dair Başba
kan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, Enerji
ve Tabiî Kavn aklar, İmar ve îskân ve TCöv
tşleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/195)

569

569

569

569

569

569

18. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir
adi ive binası yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Adalet Bakanından
sözlü sorusu (6/1.96)
569:570
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19. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat
Afeay'ın, Beş Yıllık Kalkınma Plânında,
kurulması derpiş edilen radyo istasyonla
rından Erzurum ve Diyarbakır verici te
sislerine bugüne kadar ne miktar yatırım
yapıldığına dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/197)

570

20. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in,
1966 Oeak sonu itibariyle, iş ve îşçi Bulma
Kurumu aracılığı ile yurt dışına gönderi
len kadın ve erkek işçi adedinin ne kadar
olduğuna dair, Çalışma Bakanından sözlü
sorusu. (6/198)

570

21. — Van Milletvekili Salih Yılıdız'm,
Van Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday
alımı yapması konusunda ne düşünüldüğü
ne dair, Ticaret Bakanından sözlü sorusu
(6/200)

570

22. — Van Milletvekili Salih Yıldız'in,
Van'da bir et 'kombinası kurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/201)

570

23. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Erzurum'da bir askerî dikimevi
kurulması hususunda ne düşünüldüğüne
r
lair Millî Savunma Bakanından sözlü sorosu (6/202)
570
24. — Sivas Milletvekili Nazif Artslan'm, turistik önemi haiz bulunan Erzurum Ezrincan - Sivas karayolunun yapımının,
1966 uygulama yılında, ele alınıp alınma
dığına dair Bayındırlık, Turizmi ve Tanıt
ma Bakanlarından sözlü sorusu. (6/203)

570

25 .— Van Milletvekili Salih Yıldız'm,
Van iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne ka
dar bir kaymakam tâyin edilmemesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/204)

570

26. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın,
Çaldıran *ı Doğu - B ayazı t'a
bağlıyacak
olan yolun ne zaman açılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/205)

570

27. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, Denizli'nin Pamukkalesine »akan suyun,
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tarihî ve turistik kıymetini muhafaza için,
eski halinde 'bırakılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan sözlü soru
su (G/206)
.
28. •— Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'mın, Ceyhan Nehrinin analkolu
ile Savrun, Suııbas adını taşıyan kolları ve
Koz an'm Kil gen ve Deiieay suları üzerinde
daha evvel yapılmakta olduğunu, bildiği
miz baraj ve sulama etütlerinin ne safha
da olduğuna dair Enerji ve Talbiî Kaynak
lar Bakanından sözlü Korusu (G/207)
29. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin
Hakkı Esatoğhvnun, Maden Kanununun yü
rürlüğe girdiği tarihten 10 Ekim 1966 tari
hine kadar yabancı şirketlerin memleketi
mizde almış olduğu maden arama ruhsa
tının sayısının ne olduğuna ve hangi ma
den alanları iein verilmiş bulunduğuna
dair Eenrji ve Tabiî Kavnaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (G/203)
HO. - - Nevşehir Milletvekili Salâhattin
TTaikkı E'iateıdu'nun, Ankara, istanbul ve
İzmir gibi büyük şehirlerimizde, Amerikan
pazarı ad'vle açılmış olan mağazalarda
teşhir edilip satışı yapılan yabancı menşe
li malların, memleketimize hangi yoldan
ihtnl edilmekte ohluğıına dair Adalet ve
Ticaret
Bakanlarından
«özlü
soru.su
(6/209)'

Sa-ijfa

lar yoptığı hakkındaki neşriyatın
olup olmadığına dair Millî Eğitim
nından SÖKIÜ sorusu (6/212)
570

570

571

doğru
Baka
571

34. — Hatay Milletvekili Hüsnü Öz
kan'ın, Kıbrıs'tan tahliye edilen 504 müca
hidin geri alınmasında, son defa Birleş
miş Milletler Assa-mblesi tarafından verilen
kakarın her hangi bir rolünün olup olmadı
ğına dair Dışişleri Bakanından sözlü soru
su (6/2.13)

571

35. __ Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, Uşak'm bâzı köylerinden, ha
va alanı olarak inşa edilmek üzere, istim
lâk edilen 5 000 dönüm tutarındaki tarım.
arazisinin eski sahiplerine iadesi lui'susunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savunma
Bakanından sözlü sorusu (6/214)

571

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Hazinenin, mülkiyet veya tasarrufu al
tında bulunan tarıma elverişli toprakların
icara verilmesi işleminde, hangi obidktif
kıstaslara şfyro, hareket edilmekte olduğuna
dair Maliye Bakanından
sözlü r'.o'TiTıi.
6/21.5)
571.

37. Van Milletvekili Mehmet Erdinç'
in, beş ayda iki defa görev yeri değiştirilen
j Nusabin Savcısının nakline istanbul A. P.
teşkilâtı ile yazdığı makalelerin sebrlbolduğu yolundaki söylentilerin doğru olup ol
571
madığına dair Adalet Bakanından sözlü
fil. _ Afvon KarahisarMilhlvekill Mıısorusu.
(6/2.16)
571:572
zaffe1- özdağ'm, eski istanbul Bavcı yar38. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü
d^mcusrmn, 20 gün çalıştığı inegöl tavcı
zarın, bilûmum resmî binalar için Anka
lığından, Nusaybin'e nalkledilmesi sebebine
ra'da her yıl ödenen kira bedellerinin mik
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu
tarına ve binalarda yapılan tadilât ve ta
(G/210)
571
miratın kime aidolduğuna dair Enerji ve
Talbiî Kavnaklar ve Bayındırlık bakanla
32. —• Trabzon Milletvekili Ali Rıza
rından sözlü sorusu. (G/217)
572
Uzuner'in, Of ilçesinde kurulması terliyi t
39.
—
Sinop
Milletvekili
Hilmi
işgü
edilen cay fabrikasının kuruluş yer-nin \sazarın, ortaokullardaki ev - işi öğretmenli
eilraevindeki ekonomik ve sosyal zarureti er .
ğinde istihdam edilmek maksadiyle acıtmış
yanında teknik faktörlerin de müessir olup
olan sınava giren kız enstitüsü mezunları
olmadığına, dair (uimrük ve Tekel Bakanın
nın adedine ve kaçının öğretmenliğe atan
dan sözlü sorusu (G/211)
571
dığına dair Millî Eğitim Bakanından söz
afi. _ , Manisa Milletvekili Sami B'nicilü sorusu. (6/21 S)
572
oa-Hdu'mın, Mdatva.'da Atatürk. Orta akıl
40. — I^taPilvrıl Mdletveklli Reşit Ül
lımda va.zlfeli bir öğretmenin, derste tale
ker'in, lotanbul Belediye Meclisi A. P. üyebelerine Allah voktur mealinde konusma-
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si bir zatın 27 Mayıs Devrnıini yersiz,
haksız ve gayrimeşru göstermeye kalktığı
yolundaiki neşriyatın doğru olup olmadığı
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu.
(6/219)
572
41. _ Van Milletvekili Mehmet Er
dinç'in, Van'ın Muradiye ilçesinde kurul
ması mutasavver Bendimahi Hldro - Elek
trik Santralinin hazırlıklarının bitip bit
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Balkanından sözlü sorusu (6/220)
572
42. — Van Milletvekili Mehmet Er
dinç'in, Van ili içinden geçen Akköprü ve
Kurübaş derelerinin ıslahının düşüülüp
düşünülmediğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/221)
572
43. _ Van Milletvekili Mehmet Er
dinç'in, Van ili Erciş ilçesinde yapılması
düşünülen Koçköprü Barajı etütlerinin ne
safhada olduğuna dair Eenrji ve Talbiî
Kavnaklar
Bakanından
sözlü sorusu.
(6/222)
44. — Van Milletvekili Mehmet Er
dinç'in, Van ili Çatak ilçesinin ortasından
geçen derenin ıslahının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu. (6/223)

572

572

45. — Van Milletvekili Mehmet Er
dinç'in, Erciş ilçesini ve güzergâhında bu
lunan 10-12 köy arazisini sulayan toprak
kanalının ıslahı konusunda 'bir hazırlık
olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/224)

572

46. — Van Milletvekili Mehmet Er
dinç'in, Van ilinde, yeniden DSİ Bölge
Başmüdürlüğü ihdasının
düşünülmekte.
olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/225)

572

47. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, yangın felâketi geçiren Gerze ilçe
si halkı için inşa edilmekte olan meskenle
re dış memleketlerden yardım yapılmış olup
olmadığına dair İmar ve İskân Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/226)
572:573
48. — Van Milletvekili Mehmet Er
dinç'in, Van - Gevaş Beyarkı sulama pro-
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i jesinin yeniden ihalesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Enerji ve Tabiî Kay| nalklar Bakanından sözlü sorusu. (6/227)
|
49. — Van Milletvekili Mehmet Er1 dinç'in, Van'ın Erciş ilçesinde, Karayolla
rı 11 nci Bölge Müdürlüğünün bir şube-siI nin açılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Bayındırlık Balkanından sözlü
sorusu. (6/228)
|
50. — Van Milletvekili Mehmet Er
dinç'in, Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiye
si voliyle Erciş - Diyadin yolunun yapımı
na devaım edilip edilmiyeceğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü souru. (6/229)

573

B) — Yazılı sorular ve cevapları

573

573

573

1. —> Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzıar'm, Malatya'nın Arguvan ilçesinin Hü
kümet konağına kavuşmam hususunda ne
düşünüldüğüne, dair sorusu ve Maliye Ba
kanı Cihad Bigehan Ulaştırma Bakanı
Scyfi Öztürk, Adalet Bakanı Hasan Din
ler ve İçişleri Bakam Faruk Sükan'm ya
zılı cevapları (7/212)
573:575
2. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'nun, Yassı ada Mahkemesi Başsavcısı
hakkında, Akşam Gazetesinde yayınlanan
idd'a ve ihbar dolayısivle, her hangi bir
tahkikat açılıp açılmadığına dair sorusu ve
Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in yazılı cevabı
(7/240)
575:578
3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin
Uysal'm, Keçiborlu Ortaokul, öğretmenle
rinden ikisinin, Bakanlık emrine ahmnn
sebebine dair sorusu ve Adalet Bakanı Ha
san Dineer, İçişleri Bakanı Faruk 'Sükan
ve Millî Savunma Bakam Orhan Dcnglz'in
yazılı cevapları (7/292)
578:581
4. — Konya. Milletvekili Nazif Kıırucu'nun, Konya'nın Yunak ilçesinin elektirk
enerjisi ihtiyacına dair sorusu ve Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner
ile İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevaları (7/315)
581:583
5. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Aydm'm Sarıkemer, Acarlar ve Bıyıklı
köylerinde belediye teşkilâtı kurulmasının
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Sayfa
düşünülüp düşünülmediğine dair, sorusu
ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm yazılı
cevabı (7/324)
6. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç
yolu için, 1966 bütçesinden ayrılan para
nın sarf edilmeme sebebine dair sorusu ve
Bayındırlık Bakanı Eteni Erdinç'in ya
zılı cevabı (7/330)

583

584

Sayfa
lı Toyhane köyü içme suyu işinin ne zaman
halledileceğine dair sorusu ve Köy işleri
Bakanı Sabit Osman Avcı'nm yazılı ce
vabı (7/336)

589

9. — Ayfon Karahisar Milletvekili Mu
rat öner'in, Afyon ilinin Emirdağ ilçesine
'bağlı Adayazı köyünün su taşkınlarından
korunması konusunda ne düşünüldüğüne
dair sorusu v eEnerji ve Tabiî Kaynaklar
Balkanı Iteföt Sezgin'in
yazılı cevabı
(7/344)
589:590

7. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'm, tütün ekicilerinin ihtiyaçlarına ve
Tütüncülük Kanununun değşitirilmesinin
10. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu ve
m, Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun
Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in,
yazılı cevabı (7/334)
584:588 vj uygulanmasına dair sorusu ve Köy İşleri Ba
kanı Sabit Osman Avcı'nm yazılı cevabı
8. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif
590:593
Sarıyüce'nin, Çorum'un Bayat ilçesine bağj (7/346)

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz; Türk
Hava Kurumunun vatandaşların başka hayır
kurumlarına hibe ettikleri kurban derilerini
zorla toplattırmasının doğru olmadığına, bu
Kurumun böylece gayesinden uzaklaştığına, bu
konularda tedbirler alınmasına,
Ordu Milletvekili Kemal Şensoy da, Ordu
ilinin Fatsa ilçesinde bir ziraat lisesinin açıl
masına karar verildiği halde üç senedir açıl
madığına, 1967 yılında ihalesinin yapılarak
temelinin atılmasının tominine dair gündem
dışı demeçte bulundular.
Amerika Birleşik Devletlerini ziyaretleri sı
rasında Anayasamın , 100 ncü maddesi gere
ğince kendilerine Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı İbrahim Şevki Atasağun'un
vekillik
edeceğine ve
Yeni bir Devlet Bakanlığı kurularak bu
raya ©siki Ulaştırma Bakanı Seyfi öztürk'ün
atandığına ve Bakanlar Kurulundan çekilen
bâzı bakanların çekilmelerinin kabulü ile yer-

lerine yapılan yeni atanmaların Başbakanın
teklifi üzerine uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu.
31 Mart 1967 tarihli 78 nci Birleşimde ka
bul buyurulan karar gereğince 6 Nisan 1967
Perşembe günü, gündemin birinci görüşül
mesi yapılacak işleri meyanmda bulunan 131,
211, 212, 213, 214 ve 215 S. Sayılı raporlarla
Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işler ara
sında bulunan 225 S. Sayılı raporun görüşü
leceği bildirildi.
İlgili komisyon başkanlıklarının öncelik öner
geleri kabul olunarak :
Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayış
tay Başkanlığı 1965 yılı Kcsinhesalbı hakkında
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu ' rapor
larının, Muhasebei Umumiye Kanununun 127
nci maddesinin son fıkrası gereğince aidoMuğu
Haz.inei umumi hesabına katılmak suretiyle Hü
kümete gönderileceği bildirildi.
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T. B. M. M. Saymanlığının, Haziran, Tem
muz ve Ağustos 1966 ayları ile Eylül, Ekim
ve Kasını 1966 ayları hesabı hakkında Meclis
Hesaplarım İnceleme Komisyonu raporları Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu.
Yine ilgili komisyon başkanlıklarının önce
lik ve ivedilik önergeleri kabul olunarak :
Ceza işlerinde 'karşılıklı adlî yardım
Av
rupa Sözleşmesinin,

O : 1

Genel Sözleşmenin onaylanmalarının
uygun
bulunduğuna dair kanun tasarılarının madde
leri görüşülerek tümleri açıkoya sunuldu ve oy
ların ayrımı sonunda bu tasarıların kabul edil
dikleri bildirildi.
Makinalardan korunma
Milletlerarası Çalışma ve

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaris
tan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında
Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 ta
rihli Anlaşmanın,
Nükleer enerji sahasında hukukî mesuli
yete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Protoko
lün,
6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletler
arası Sağlık Tüzüğünün
bâzı hükümlerini
değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tüzüğün,
Yabancı
memleketlerde yapılan evlenme
merasimlerinin
kolaylaştırılması
h akkı ııdaki
Sözleşmenin,
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Kon!*^"n-f-)c->p-i]i l:v"kbor,ı!nH t'>ı)bıntı döım,:ııi sıva
sında kabul edilen 116 sayılı Sözleşmenin ve
Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırnllığı
arasında imzalanan Sosval Güvenlik hakkında

ile

ilgili 119 sayılı

Türkiye Cumhuriyehtİ ile Holânda Kırallığı
arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşme
lerinin onaylan/masının uygun bulunduğuna dair
kanun tasarılarının da maddeleri kabul olunarak
tümleri açık oya sunuldu ise de oyların ayrımı
sonunda çoğunluk sağlanamadığı, oylamanın ge
lecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi.
îş kanunu tasarısının maddeleri
bir süre daha görüşüldü.

üzerin:.!e

5 . 4 . 1967 Çarşamba ^ü^ saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.40 da .son ve
rildi.
Başkan
Başkanvekili
İsmail Arar

Kâtip
Denizli
Fuat Avcı

Kâtip
Ankara
Ali Rıza C etine r

SORULAR
Sözlü sorular
1. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'uı, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Of i-, i
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair
sözlü soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/531)
2. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nuı.
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan
İstanbul müzelerine dair sözlü soru önergesi,
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/532)

3. •— Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm,
Türk Hava Kurumunun kuruluş ve gayesine ve
malî kaynaklarına dair sözlü soru önergesi,
Başbakanlığa göderilmiştir. (6/533)
4. — Konya Milletvekili Nazif Kurueıvnun,
Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç yolu inhası
nın, Beş Yıllık Plân. hilâfına gecikti n i c e s i sebe
bine dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/534)

2. — GELEN KÂĞITLAR
Tasarılar
J. —• Sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki
hakkında

kanun

tasarısı.

(1/346)

(Tieaıet.

Çalışma, Maliye, Adalet ve Plân komisyonları
na)

2. — Orman Gene] Müdürlüğünün 1965 büt
çe yılı Kesin hesap kanunu tasarısı.. (1/347)
(Sayıştay Komisyonuna)
;]. _ . Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Gü
lücüğünün 1965 bütçe .yılı Kesinhesap kanunutasarısı. (1/348) (Sayıştay Komisyonuna)
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4. —• Petrol
Dairesi
Başkanlığı
1965
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı. (1/349)
Sayıştay Komisyonuna)
5. — DSİ Genel Müdürlüğünün 1965 büt
çe yılı Kesinhcsap kanun tasarısı. (1/350)
(Sayıştay Komisyonuna)
6. — Ege Üniversitesinin 1965 yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı. (1/351) (Sayıştay ko
misyonuna)
Teklifler
7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi
Hasan Âli Türker'iıı, Karma yemlerin imâl ve
satışını düzenMyen kanun teklifi. (2/474) (Ta
nın/Ticaret, Adalet ve Plân komisyonlarına)

O : 1

nun teklifi. (2/476) (Maliye ve Plân komisyon
larına)
10. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz ve
Aydın Milletvekili Nahi't Mentcşe'niın, 832 sa
yılı Sayıştay Kanununun 12 nci maddesine bir
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi. (2/477)
(Maliye, Sayıştay ve Plân komisyonlarına)
Raporlar
11. — Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâzı
maddelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu. (1/238)
(Gündeme) (S. Sayısı : 233)

8. — Adana Milletvekili Kemal San'Jbrahimoğlu'nun, bilcümle bankaların her malî yılbaşmda,bu malî yıl içimde toplamış bulunduk
ları mevduat, yekûnunun % 25 ni kendi ka
nunlarına göre kredi olarak çiftçiye dağıtın.-:;1]-:
üzere Ziraat Bankasına devretmeleri mecburi
yetlerine dair kanun teklifi. (2/475) (Maliye,
Ticaret ve Plân komisyonlarına)

12. — Karadeniz Teknik Üniversiteli adiyle
Trabzon'da bir üniversite kurulması hakkındaki
Kanunun ve buna ok 19 . 9 . 1963 tarihli ve
336 sayılı Kanunla, 16 . 2 . 1965 tatildi ve 535
sayılı Kanunun bâzı maddelerine birer fıkra ek
lenmesi ve bâzı maddelerinim değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Ko
misyonlarından 7 şer üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu. (1/338) (Gündeme) (S. Sayısı :
234)

9. — Aydın Milletvekili Reşat özaıda'ıun,
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 41 nci m,addesin:n üçüncü fık
rasının vürürlükten kaldırılması hakkında ka

13. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları
raporları. (1/344) (Gündeme) (S. Sayısı
$5)

^mtm

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar
KÂTİPLER : Ali Rıza Çetiner (Ankara), önol Sakar (Manisa)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 80 nci Birleşr imi açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya- j
(Yoklama yapıldı.)
pılacaktır. Sayın üyelerin elektrikler yandığı za- |
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir.
man lütfen beyaz kabul düğmelerme basmalarını |
Gerekli çoğunluğumuz vardır,
görüşmelere
rica ederim.
) başlıyoruz.
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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Kırklareli Milletvekili Hasan
Tahsin
Uzun'un, Bulgaristan'dan göç eden vatandaşla
rın orada bulunan akraba ve yakınlarının yur
dumuza ne zaman geleceklerine, bu konuda iki
Hükümet arasındaki görüşmelerin ne safhada bu
lunduğuna dair demeci.
BAŞKAN — Kırklareli Milletvekili Sayın
Hasan Tahsin Uzun, «Bulgaristan'da yakınları
olan vatandaşlarımız bunların yurdumuza ne za
man geleceklerini merak etmektedirler, bu se
beple ilki Hükümet arasındaki anlaşmanın ne saf
hada olduğunu öğrenmek üzere gündem dışı söz
ister im» diyo- Kendilerine bu konuda söz veri
yorum.
Buyurun Sayın Uzun.
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) —
Sayın Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım;
Gündem dışı söz alarak zamanınızı aldığımdan
hakikaten üzgünüm. Fakat bugün üzerinde du
racağım konu, memleketimizde yaşıyan yüzbinler
ce insanla ilgilidir. Bu insanların birçoğu bir
müddet evvel Türkiyemize Bulgaristan'dan göç
edip gelmişlerdir. Bnular parçalanarak gelmiş
lerdir : Kimisinin annesi orada kalmış, kimisinin
babası kalmış, kimisinin evlâdı kalmış. Bu in
sanlar birbirlerine yıllarca hasret olarak yaşamış,
birbirlerine yardımcı olamamışlardır. İşte ben bu
gün bu konuyu Büyük Meclise arz etmek üzere
söz almış bulunuyorum.
Muhterem arkadaşlarım, bir süre önce Bul
garistan'dan anavatana göç edeceği haberi veri
len ırkdaşlarımızın durumları yakınları tarafın
dan sorulmakta ve Hükümetin resmî bir açıklama
yapması istenmektedir. Bilindiği gibi Türk Hü
kümeti ile Bulgaristan Hükümeti arasında bu
hususta görüşmeler yapılmış ve gazeteler, anlaş
ma yapıldığı şeklinde neşriyat yapmışlardı. Ara
dan epeyce bir zaman geçmesine rağmen Hükü
metin her hangi bir resmî açıklamada bulunma
ması, Bulgaristan'dan gelen sayısız mektuplar,
buradaki hem serilerimizi müşkül durumlara sok
maktadır.
Hükümetimizin bu konu üzerine eğilmesini ve
çok acele olarak radyo ve basın yolu ile bir açık
lama yapmasını bekler saygılar sunarım.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, iki gün
dem dışı konuşmadan sonra, görüşülmesi geçen

birleşimde bitirilen iki kanun tasarısı için açık
oylama yapılacaktır. Sayın üyelerin ıttılaına
şimdiden arz ederim.
2. — Adıyaman Milletvekili Nâzım Bayıllıoğlu'nun, Adıyaman merkez ve ilçelerinde sağlık
elemanları bulunmadığına, yolların bozuk oldu
ğuna, tütün piyasasının geç açıldığına, bu neden
lerle gerekli tedbirlerin alınmasına dair demeci
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli
Özkan'ın cevabı.
BAŞKAN — Adıyaman Milletvekili Sayın
Nâzım Bayıllıoğlu Adıyaman il ve ilçelerinin
sağlık ve yol durumları ve tütün piyasasiyle il
gili olarak gündem dışı konuşma istemiştir.
Buyurun Sayın Bayıllıoğlu.
NÂZIM BAYILLIOĞLU (Adıyaman) — Sa
yın Başkan sayın milletvekilleri; Adıyaman ve
çevresi-nin hayati önem taşıyan meselelerini arz
etmek üzere söz aldım.
1. Gerek Adıyaman il merkezinde gerekse
ilçe merkezlerinde sağlık elemanları yok dene
cek kadar azdır. Hastalara gerekli tıbbi müda
hale, en âcil anlarda dahi, yapılamamaktadır.
Hele il merkezindeki Devlet Hastanesinde uzman
elemansızlığı yüzünden cerrahi ve doğum vakala
rına hiç müdahale edilememektedir.
Bu yüzden hastaların civar il
hastanelerine
şevki zaruret halini almaktadır. Hasta vatandaş
çok zamanlar kaderiyle başbaşa kalmaktadır. Can
kaybına sebebiyet verildiği bir gerçektir.
2. Gerek ilçeleri il merkezine gerekse il mer
kezini Gaziantep - Malatya asfaltına bağlıyan yol
lar tamamen bozuktur. Halen Gerger ve Çelikhan ilçe yolları kapalı denecek kadar seyrisefere
müsait değildir. Adıyaman - Besni ve Besni Gölbaşı yolları her an toprak kaymaları yüzünden
hayati tehlikeler arz etmektedir. Sayın Haldun
Menteşeoğlu Adıyaman'a teşriflerinde yollarımı
zın durumunu yakînen görmüşlerdir.
3. Geçen yıllara nazaran tütün piyasası bu
yıl Adıyaman'da geç açılmıştır.
Mubayaanın ağır devam ettiği, günde ancak
50 veya 60 müstahsıldan tütün alındığı öğrenil
miştir.
Müstahsil fakirdir. Üstelik, başta T.C. Ziraat
Bankası olmak üzere, esnafa ve eşhasa borçludur.
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I leri, sağlık personelini on ücra köşeye kadar, bü
I tün mahrumiyet bölgelerinle kadar götürecek bir
sistemden yoksun olarak kurulmuştur. Onun için
{ bugün sosyalizasyon bölgelerinde hekim sıkıntısı
I şiddetle hissedilmektedir. Bizim size en kısa za
I manda getireceğimiz sistemle bu hekim sıkıntısı
giderilecek ve arzu içinde hekimleri mahrumiyet
bölgelerine köylere sağlık ocaklarına götürecek
I bir sistem olacaktır.
I
Bu hususta gündem, dışı konuşan ve o düşün
cede bulunan arkadaşlara teşekkür ederim. He
I
pinizi muhabbetle ve hürmetle selâmlarım. (Al
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
kışlar)
VEDAT ÂLÎ ÖZKAN (Kayseri) — Muhterem
3. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'nun,
Başkan, muhterem miUetveıkilleri; Bakanlığıma I
tahılları zararlı haşerelerden korumak için İskentevcih edilmiş olan gündem dışı konuşma vesi- I
durun'da kundan kobalt - 60 ir radyatör tesis
lesiyle vazifeye başladığımın üçüncü günü hu
lerinin mevcut faydalar yanında vatandaşların
zurunuzda bulunduğum şu anda Yüksek Mecli-' I
sin muhterem üyelerimi saygı ile selâmlarım.
I sağlığı bakımından tehlikeli olup olmadığına da
ir demeci ve Devlet Bakanı Sadık Tekin MüfMuhterem arkadaşlarımı, personel darlığı, he
tüoğlu'nun cevabı.
kim kifayetsizliği, bilhassa Doğuda ve Orta AnaBAŞKAN — Haltajy Milletvekili sayın Talât
dolumuzda kendisini şiddetle hissettirmektedir. I
KöıSıOoğlu, tahılları zararlı haşerelerden koırumak
Bakanlık bunun her tarafını bilen bir zihniyet
içindedir, farkındadır ve kısa zamanda bütün I için İskenderun'da kurulan kobalt tesislerinin!
kuvveti ile üzerine eğilecektir.
I meşreltltiği -radyo aktivizmin valtanldaşlara zararlı
olup olmadığı huşunda ve Hükümeti uyarma
Yalnız Adıyaman'ın başka bir hususiyeti var
amacı ile gündem dışı söz almıştır.
dır: Adıyaman bugün sosyalizasyon bölgesine I
Buyurun sayın Köıseıoğlu.
alınmak üzeredir, büyük çalşımalarımız vardır.. I
TALÂT KÜSİtlüfiLIT (Hatay) — ihv/m Mü28 sağlık ocağı kurulmuş, yardımcı personeli te
letvekilleri;
tahılları zararlı haşerelerden koru
min edilmiş, bütün araçları tamamen temin edil- I
mak
için
,
İskenderun'da
kurulan Üobaic - (>d ir•miş ve bu ayın sonunda işletmeye açılacaktır.
•adya'nir ünden neşredilecek, Kadyo - aktivite
Ancak, burada huzurunuzda bütün noksanla- I lamlarının insan sıhhatine bir zararı olup olma
rı, bütün kusurları, bütün hataları açıklıkla söy- I dığını tesbit ve bu konuda yapılan yanlış ne.şrilemeğe karar vermiş olan bir Bakan olarak
atın etkilerdi! kaldırmak için ih'ikümeti uyar
söylüyorumki arkadaşlarım, hekim darlığı bir I
mak ve harekete sevketmrk üzere idimle m dışı
dert halindedir, bilhassa Doğu'da kendisini his- I
•;öz almış bulunuyorum.
settirmektedir. Sosyalizasyon bölgesi bu konuda I
Muhterem milletvekilleri; Milletlerarası Atom
çok büyük sıkıntı içindedir. Amma, ileride bâ- I
zı tasarılarla huzurlarınıza geleceğiz ve yeni ku- I r]nerj:si Ajansı ve E. A. O. Teskinin, ami-a^ za
racağnmız sistemlerle uzun vadeli tedbirlerle çare- I rarla ı*ı ile mücadele etme konusunda, atom ile bir
lerinii bulacağız, tedbirlerini alacağız. Göreceksi
projenin gerçekleşmesi için üve memleketlerden
niz arkadaşlar, kısa zamanda sizleri tatmin ede- I oiriude, araştırma ve uygulama
faaliyetlerinde
cek neticelere varacağız.
I bulunabilecek bir pilot tesisin kurulması husu
sunda gereken fetkikleri yapmışlardır.
Arkadaşlarım, sosyalizasyon çok güzel bir I
sistemdir. Bilhassa kalkınma ve gelişme devre- I
Teşkdât ve ajans bu tetkikler sonunda, l i r 
sinde olan bizim gibi milletler için hakikaten I lesin iş Milletler tarafından finanse edilecek olan
faydalı bir sistemdir. Amma arkadaşlarım, bu
bir tesisin Türkiye'de kurulmasına karar vermiş
sistem bizde temelsiz kurulmuştur. Çünkü hekim- U lerdir.
Daha uzun zaman tütünlerini saklamak ve
muhafaza imkânlarından ayrıca mahrumdur.
Müstahsilin bu zor durumdan biran evvel
kurtarılması için mubayaa ekibinin çok kısa zamanda elemanlarla takviyesi zaruridir.
Sayın Hükümetin ve ilgili bakanlıkların bu
çok mühim meselelerimize ciddî olarak eğilme
lerini ve gerekli tedbirlerin alınmasını istirham
ediyorum.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Sağlık Bakanı, buyurun
efendim. (A. P. sıralarımdan alkışlar)
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Bu kararın verilnıesinde Hükümetimizin ve
bilhassa Hariciyemizin dinamik teşebbüsü büyük
bir rol oynamış bit-.
Hükümetimiz tarafından benimsenen 'bu pro
jenin Türkiye'de gerçekleşmesi, Devlet Plânlama
Teşkilâtımız tarafından da kabul ve tasdik edil
miştir.
Bu tesislerin Türkiye'de kurulması için gere
ken formaliteler tamamlandıktan sonra Atom En
erjisi Ajansı, projeyi bir İngiliz şirketine ihale
etmiş ve bu şirket te, Toprak Mahsulleri Ofisinin
İskenderun silolarında inşaatlarını tamambyarak
bütün tesisleri kurmuştur.
Bu tesisin kurulmasiyle her yönden büyük
faydalar bekliyen Türkiye Atom Enerjisi Ko
misyonu, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Vekâleti
kanaliyle, Sağlık Bakanlığına başvurmuş ve Sağ
lık Bakanlığı da, gıda maddeleri nizamnamesinde
bir değişiklik ve ilâve yapılmasının hazırlığına
başlamıştır.
Elbette ki nizamname çıkar çıkmaz bu tesis
ler derhal faaliyete geçecektir. O zaman bugün
için işletme ruhsatnamesi vermiyen İskenderun
Belediyesi de gereken izni verecektir.
Durum bu merkezde iken gerek bâzı basm
organlarımızda ve gerekse bâzı çevrelerde bile
rek veya biimiyerek konu istismar edilmiş ve bu
tesislerin memleketimize fayda yerine zarar ge
tireceği ileri sürülmüştür.
Böyle bir tesisin Dünyada ilk defa memleke
timizde yapıldığı Cobalt - 60 m gıda maddelerini
bozarak insan sıhhatine zarar vereceği, tesis ku
rulurken bâzı işçilerin hastalandığı, Radyo - aktivitenin insanları mahvedeceği, Türkiye'nin ve
Türk milletinin kobay haline getirildiği,yabancılarm bizî" istismar ederek tehlikeli bir tecrübeyi
yurdumuzda yaptıkları, şeklindeki korkunç, tüy
leri ürpertici ve insanları paniğe uğratıcı propa
gandalar memleketimizde yapılmıştır ve el'an da
yapılmaktadır.
Bıı korkunç iddia ve menfi propagandalar
karşısında, ilgililerden meseleyi tetkik etme im
kânını aradım. Bana verilen ilmî izahlara ve bil
gilere göre, meselede hiçbir korkunç tarafın bu
lunmadığı, bilâkis tesislerin memleketimizde bü
yük faydalar sağlıyacağı anlaşılmıştır.
Bir defa, bu tesisler Dünyada ilk defa Tür
kiye'de kurulmamıştır. Kanada'da, Amerikanla
ve Rusya'da buna benzer ondan fazla cobalt - 60
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irradiyatör mevcuttur. Buralarda hem ilim sa
hasında ve hem de ticari sahada kullanılmakta
dır. israil de bu konuda hayli çalışmaların içine
girmiştir. Dünyanın ik t isa den ve ilmen İleri
memleketlerinde bu hususta faaliyetler mevcut
tur.
v
Cobalt - 60 memleketimizde de iik defa kul
lanılmamaktadır. Ayni kaynak, aynı enerji mem
leketimizde üç hastanede kanser hastalarına kar
gı kullanılmaktadır. Bu enerjinin gıda maddele
rini bozmadığı ve insan sağlığında her hangi bir
zarar vermediği,
ilmen ve çeşitli tecrübelerle
sabit olmuştur. Kuruluşta bu ışınlardan hiç bir
İskenderunlu rahatsız olmamış ve hiç bir işçimiz
de hastalanmamıştı.
Bu gerçekler karşısında sayın Hükümetimi
zin, yapılan menfi propagandalara karşı daha di
namik hareket etmesini ve bu tesislerin faydaları
hakkında halkımıza resmî ve ilmî bilgiler ver
mesini beki em .k'teyiz.
Bu tesislerin kullanılmasiyle zarar görme ih
timali olan haşereleri öldürücü Mzı ilâç. fabrikası
sahiplerinin çıkarttığı menfi propagandalara,
bilgisizlik' sebebiyle endişe duyan bâzı vatandaş
larımızın bu endişelerinin -gidorllmcsir.e gazete
lerde ve broşürlerde çıkan yanlış neşriyata karşı
Hükümetimiz ve ilgililer c;-vap vermeli, iddia
ları çürümeli, müspet bilgileri sunmalı ve halkı
mızı bu tes'slerin faydasına inandırmahdır.
Yine- Hükümetimiz, ilmî ve modern tekniği
yurdumuza sokmak için büyük bir çaba göster
diğini, halkı kobay değil, daha medenî, daha
efendi yapmaya çalıştığını, kısa bir zamanda iş
ba t etmelidir, O zaman menfi propagandalar si
necek ve Türk milletinden bu konuda büyük des
tek görecektir. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Müftüoğlu, buyurun efendim.
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım, Sayın Talât Köseoğlu'nun gündem dışı huzurunuza getirdiği mesele,
Kobalt 60 ışınlariyle,.buğdaylara ânz olan bir
takım böceklerin temizlenmesi ve bu suretle
ambar zararlarının asgariye indirilmesi çalış
malarıdır. Bu hususta ilk temas 1063 senesin
de Viyana Büyükelçimiz olan zatın Hariciye Ba
kanlığına yazmış olduğu bir yazı üzerine başlamış
ve Milletlerarası Atom Araştırına Ajansının böyle
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bir teşebbüse goçoeeği ve bu teşebbüs için
Arjantin, Pakistan ve Türkiye ürerinde henüz
kir karara varılmadığı, bunun büyük faydalara
bulunduğunu ifade etmedi üzerine yapılan ça
lışmam;' ve gayretler sonunda bu teşebbüs
için. MiMelierarası Atom Araştırması Ajansında.n. 1064 yılı içerisinde bir ilim heyeti gelm'ş, manianın Başbakan Yardımcısını ziyaret
eilikt.m aba ay sonra verdiği bir raporla bu
araşİM\: aıar için en iyi yerin İskenderun ola
bileceği, zira buğdaylara yahut tahıla zarar
veren birtakım böceklerin bu bölgede bulun
duğunu tesbit etmek suretiyle faydalarım or
taya koymuş ve zamanın iktidarları buna ait
çalışmaları ikmal, etmişlerdir. Durum, son za
manlarda gazetelerde bir iki arkadaşımızın
ortaya atm asiyle efkârı umumiyenin ıttılaına
sunu i mır; vaziyettedir. İddialar bu tarz çalış
maların insan bünyesinde zararlı olduğu nok
tasında toplanmaktadır. Bu sabah Al.om TCnerj'si Komisyonunda. yetkililerle tesadüfen ya
pılalı bir brifing sonunda edindiğimiz malû
mat.; göre haddizatında böyle bir tehlikenin
vârhklmadığı kesin olarak ii'ade edilmekte
ve bizr.ai ilim adamlarımız, bu çekikle temiz
lenmiş buğdayları, ilk defa kendilerinin yeme
ye de rahatlıkla hazır olduklarını ifade etmek
tedirler. Bununla beraber bu -neşriyat üzerine
Atma Enerjisi Komisyonu ve Hükümet hare
kete geçmiş, Milletlerarası Atom Emerjisİ!
Ajansından dört kişilik bir ilim heyeti Tür
kiye'ye davet edilmiş bulunmaktadır. Bu he
yet, bu ayın, onikisinde Türkiye'ye gelecek ve
muhtolM:' ilim adamlarımızla, üniversitelerimiz
le, yetkililerle ve bu meyanda basınla gerekli
basın, toplan.tıkırı yapmak suretiyle bu mev
ziideki ilmî gerçekleri ortaya koyacak ve bu
suretle de Türk efkârı uraumiyesi birtakım
yanlış zehaba kapılma yolundan ilmin ışığı
altında alıkonulacaktır.
/ n e a k bir gerçek daha vardır; bu da halen
dünyada bu tarz çalışmaların ve temizleme
ameliyelerinin, yapıldığı keyfiyetidir.
Halen
Rusya'da, Amerika'da ve Kanada'da bilhassa
patates ve soğanların çimlenmesini önlemek
için, hattâ konservecilik 'sanayiinde konserve
lerin daha uzun müddet muhafaza, edilmesini
sağlamak gayesiyle bu şekilde çalışmalardan
ve ilmin bu son merhalesinden istifade edil
mektedir. Saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
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BALKAN
auucleme a'<vme<
kanlığın da bâzı sunuşları olacaktır.
İki tane Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi var
dır, sırasiyle okutuyorum.
4. — Vazife ile yari dışına giden 0>-;işleri
Baha M İhsan k'abri (JağlayangU'e İçişleri Ba
hanı Faruk Hükardın vekillik etmesinin -uya,m
görüldüğüne dair (•umhurbaşkanUğr
tezkeresi.
(3/620)
Mille!. Meclisi Başkanlığımı
Vazife ile yurt dışına gidecek olan. Dışişle
ri Bakam B. İhsan Sabri Çağlayaıi'giriü dönüişüne kadar kendisine, İçişleri Bakanı B. Fa uk
Sükan'ın vekillik, ölmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim.
Cumhurbaşkanı
Cevdet Sunay
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
Van i
ma, Hakana Ahmet
Cihat Bilgehan'ın
rüldüğüne flüaır
':>
(3/021)

yari dışına gide:
bava
Topaloğlu'na, Hediye Bak'inı
vekillik elnıcsinin uygun gö
Cumhurbaşkanlığı
tezkereci.

Millet Meclisi Başkanlığına
Vazife ile yurt dışına, gide,'.ek olan Miri
Savunma. Bakanı B. Ahmet Topaloğlu'nun dö
nüşüne kadar kendisine, Maliye Bakanı B. Ci
hat Bilgehan'm vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu
arz ederim.
Cumhurbaşkanı
Cevdet Sunay
BAŞKAN — Bilgilerinize, sunulur.
6. — Van İli illet vekili Mehmet Erd,vn<yin, beş
ayda iki defa görev yeri değiştirilen Nusaybin
Savcısının nakline İstanbul A. P. teşkilâtı il e
yazd.ığı makalelerin sebebolduğu yolundaki söy
lentilerin doğru olup olmadığına dair Ad.rdet
Bakanından sözlü sorusunu geri ahh'ötva dair
önergesi (6/216)
BAŞKAN — Bir arkadaş-mızm DUJ,
gündemin 37 nci sırasındaki sözlü soru;?
geri aldığına dair önerge veriyor. B:
okutuyorum.
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filî 11 ol:. Me-disi Snym Bakanlığına
Bugünkü ^;•<--'•• mı 37 uei maddesinde yer
akın sü.-Jiı. sorumu, komısu kalmadığından ge
ri alıyorum. Saygılarımla.
~\ro-.-.
\

O.

IL

Mehmet İv .-ıhı Erdinç
BALKAN — Sözlü soru geri verilmiştir.
?'. — /inkara Milletvekili Hüseyin
Balan'm
Bayındırlık Komisyonundan
çekildiğine
dair
ünergaji.
BAŞKAN —• Önergeyi okutuyorum.
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ramun mevcudalduğunu açıkça ortaya koy
maktadır, Diğer taraftan, Hükümetin mevcut
durumu kemaliyle bilmediği de meydandadır.
Oysa, Büyük Meclisin bu konuda tam bir bilgi
sahibi olması hayati bir zarurettir.
Bu itibarla,. aşağıdaki hususların Anayasa
mızın 88 nci maddesine göre bir Meclis araş
tırması konusu yapılmasına aracılığınızı dile
riz :
1. Amerika Birleşik Devletleriyle memle
ketimiz arasında kaç ikili anlaşma vardır?
Bunlar kimler tarafından ve hangi tarihlerde
imzalamışlardır, süreleri nedir?

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Üyesi bulunduğum Bayındırlık Komisyo
nundan istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim.
Ankara
Hüseyin Balan

2. Sayın Dışişleri Balkanının, metinlerinin
mevcudolmadığını beyan ettiği 24 anlaşmanın
hangi 'konulara taallûk ettiği ve uygulama du
rumlarına göre kapsamlarının ayrınitılariyle
tesbiti.

BAŞKAN — ETendim, Sayın Hüseyin Balan,
üyesi bulunduğu komisyondan istifa etmişti;'.
Sayın Hüseyin Balau'm istifası bilgileriıvV.e
yunulur.

3. 'Bunların metinlerinin Hükümet elinde
bulunmayışının sebepleri nelerdir; çalınmışlar
mıdır, kayıp mı olmuşlardır, yoksa esasen ya
zılı olarak yapılmamışlar mıdır?

8. — Urfa Milletvekili Behice Ilatko ve iki
arkadaşının,
A merika Birleşik
Devletleriyle
ınmcdeketimiz aracında akdediUn ikili anlaşma
lar konusunda bir Meclis Araştırması açılması
na dair önerejesi.

4. Elde bir metin -olmadığına-göre uygula
manın hukulkî dayanağı nedir ve uygulamanın
anlaşmaya uygun olup olmadığı neye göre de
netlenmektedir ?

BAŞKAN — T. i. P. Grupu tarafından ikili
rn'aşnm hırla ilgili olarak bir Meclis Araştır
ması. açılması hususunda şimdi bir önerge vcr'laıişt';'. ön örge bu birleşim okunacak, daha
evvel kabul ettiğimiz karar gereğince, gele
cek Çarşamba günü Meclis Araştırması aeı.kp
açılmaması üzerinde görüşme cereyan edecek
ti •.
önergeyi okutuyorum.
/Millet Meclisi Başkanlığına
Sayın Dışişleri Bakamının ikili anlaşmalarla
ilgili olarak son zamanlarda yapmış olduğu
açılklamalar endişe verici mahiyettedir. Nite
kim bu açıklamalardan 24 ikili anlaşmanın me
tinlerinin Hükümet elinde bulunmadığı ve An
laşma hükümlerinin «sınırını aşmış tatbikat»
ve «hükümlerin dışına çıkmış haller» bulundu
ğu anlaşılmaktadır. Bunlar, millî b.ağum.sızlığımız ve egemenlik haklarımızın korunması ba
kımından son derece önemli ve vahîm bir du-

5. ıSayın Dışişleri Bakanı 6 . 1 . 1967 gün
lü Meclis konuşmasında Anlaşma hükümleri
nin «sınırını aşmış tatbikat» ve «hükümlerin dı
şına çıkmış haller» mevcudolduğunu belirtmiş
tir. Bu gilbi tatbikat ve hallerin ve bunların
sebeplerinin tesbiti.
•6. ıSaym Dışişleri Bakanının A. P. Ortak
Grupunda 30 . 3 . 1967 günü ikili anlaşmala
rın «en vajhimi» /olarak nitelediği ve Millî Birlik
Komitesi tarafından imzalandığını ileri sürdü
ğü ikili anlaşma hangisidir? Diğer anlaşmala
rın vahamet noktaları ve dereceleri nelerdir?
Bu anlaşmaların gerek metinleri, gerek uygu
lamaları bakımından bağımsızlığımız ve ege
menlik haklarımızla ne dereceye kadar bağda
şıp bağdaşamadığının tesbiti.
7. (Metni dahi lolmıyan 24 îkili anlaşmanın
Devletler Hukuku batkınımdan Anlaşma sayı
lıp sayılmıyacağının tesbiti.
8. Sayın Dışişleri
Bakanı 6 . 1 . 1967
günlü Meclis konuşmasında «Hukuku Düvele
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sığmıyan ;hâdiseler» mevcudolduğunu ve bun
ları «ıslah etımenin gayreti içinde» bulunulduğu
nu beyan ettiğine göre; metinleri mevcut an
laşmaların da Devletler Hukuku baJkıımından
muteıber sayılıp sayılaımıyacağmın teısbiti.
9. İkili anlatmaların akdedildikleri tarih
te yürürlükte olan Anayasa hükümlerine uygun
ıolarak yapılmış olup 'olmadıkları ve bugün de
yürürlükte /oldulklarına göre 1961 Anayasası
açısından hukukî durumlarının teslbiti
Saygılarımızla.
Urfa Milletvekili
istanbul Milletvekili
Behice Haitko Boran
Saduıj Aren
Diyarfbalkır Milletvekili
• 'Tarık Ziıya Ekinci
BAŞKAN — Araştırma önergesi üzerindeki
görüşmeler 12 Nisan Çarşamba günkü birleşimde yapılacaktır.
D. — Haklarında öncelikle, görüşülme, kararı
verilen isler dışında gelecek birleşimin ilk saa
tinde ele alınacak konulara dair Bask ani! iğin
açıklaması.

O:

BAŞKAN -— Muhterem, arkadaşlarını; Pa
zartesi, Perçemine ve Cuma günleri müzakerem
yapılmakta olan kanun tasarıları üzerinde
grup temsilcilerinin tfaym Başkanımızın Ki
yasetinde yaptıkları toplantıda vardıkları mu
tabakat Yüce Meclisin tasvibine arz olunmuştu.
Bu cümleden olmak üzere, ö Nisan Perşembe
günü görüşülecek İş kanunu tasarısından önce
görüşülecek 'kanun tasarılarının hangileri 'oldu
ğunu da arz etmiştim.
Yine varılan bu mutabakat gereğince ya
rınki birleşimde, evvelce arz ettiğim karnın ta
sarısı ve teklifle Kilden başka, Karadeniz Tek
nik Üniversitesi adı ile Trabzon'da bir üni
versite kurulması hakkındaki kanunun ve bu
na ek 9 . 9 . 196,') tarihli ve ',)',)() sayılı Kanun ile,
16 . 2 . 1965 tarih ve 535 sayılı Kanunun bâzı
maddelerine birer fıkra eklenmesi ve bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının, 6 . 4 . . .19(37 Perşembe günkü birleşi
min ilk. bir saatinde görüşülecek işlerin so
nuna konması Başkanlıkça uygun mütalâa olun
muştur. Bu husu'su da bilgilerinize sunarım.
Gti ıı dem e geç iy o ru z.

5. _ GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
1. — M akmalardan korunma ile ilgili 119
saydı
Milletlerarası
Çalışma
Sözleşmesinin
onaylanmasının
uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyon
ları raporları. (1/319) (S. Sayısı : 230)
2. — Türkiye. Cumhuriyeti
ile Holanda Kı
ratlığı arasında imzalanan Sosyal
Güvenli]:
Sözleşmesinin onaylanmasının
uygun bulvji'htğuna dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal
Yardım, Dışişleri ve Çalışma komisyonları ra
porları. (1/293) (S. Sayısı : 231)

lama devam ederken diğer görüşmeye de de
vanı ederiz.
Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ikinci defa oya konulacak işler : Makina
lardan korunma ile ilgili 119 sayılı Milletler
arası Çalışma Söyleşmesinin onaylan/martının
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ile;

BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlanm, gün
demin ikinci defa oya konulacak 'işler sı
rasında iki tane kanun tasarısı için açık
-oylama vardır. Eğer tensibederseniz bu mad
deyi «Millet Meclisi tutanaklarında ve ses
bandlarmda sahtecilik vo tahrifat yapıldığı»
ididasmı tahkik için kurulan Meclis Araştır
ma Komisyonu raporundan öne alalım; açık oy-

— 538

Türkiye Cumhuriyeti ile Hol ânda Ki rai lığı
arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmecinin onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair kamın tasarısı.
Bu iki kanun tasarısı için görüşmeler Pa
zartesi günkü birleşimde tamamlanmış ancak
açık oylamada gerekli çoğunluk elde edileme
miştir. Şimdi açık oylama tekrarlanacak, ku
tular s:ralar arasınd'a dolaştırılacaktır.
Şimdi gündemin diğer maddesine geçiyoruz.

-
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4. — BAŞKAIîLîK DÎVANINI!* GE3 T1L KURULA SUNUŞLARI (devamı)
10. — Millet Meclisi tutanaklarında ve ses
bancllarnıdü sahtecilik ve tahrifat yapıldığı, id
dialarını tahkik için kundan Meclis Araştır
ma Komisyonu raporu. (9/10, 10/10) (S. Sa
yısı : 221)
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BAŞIvAN — İÇ Fendini, geçen 'birleşimde 'ko
j
nuşması yaıi'Di kalnıi'Ş olan Sayın Osiiıaıı Bö|
lükbaşı 'konuşmasına bu 'birleşim devanı ede
cektir.
Buyurun .Sayın Bölüklbaşı. (Millet Partisi
sıralarından alkışlar),
i
OSMAN dîÖLÜKiBAŞI (Ankara) — Muht e ne nı milletvekilleri;

yısiylc şaibsiyetime .tevcih odilmiş 'bulunan isnat
ve iftiraları cevaplandırmak için şimdi konuşacağıım, hâdiseleri teker teker bir tahlile tabi
tutacağım.
Muhterem arkadaşlar, 'bilirsiniz eskiden şahitler için bir tezkiye müessesesi vardı. Bir
insanın yalancılığı (biliniyorsa, yalancılığı saJbitse onun şahadetine itibar cdilm>cz. Yüksek Huzurunuza ıgelip hakikatlere ışık tutuyoruz diye
konuşan insanların yalan söylediği şahit olur
sa hele bu insanlar hakikati aramakla g-örevlend'irilmiş 'bir komisyonda üye bulunursa, Baş
kan bulunursa, sözcü bulunursa, bu husus sabit
olursa, Yüce Meclisin derin derin düşünmeye
ve yeni kararlar almaya mecbur kalacağı ta
biîdir.

Yüce Meclisin büyük hir önem verdiği bir
araştırma komisyonu kur m asiyi e ortaya çıkmış
bulunan Meclis bantlarında ve tutanaklarda
Bunları nazari .olarak söylüyoruz (zannetme
talıriiat i'ddia-sı ile alâkalı olarak tekrar hu
yin. Şimdi 'bunların delillerini teker teker huzu
zurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. Eğer Yı'Lce
runuzda arz edeceğim. Yalnız arkadaşlardan
Meclis, kâıbe-i millet «lan Meclisin çatısı altında
bir ricam var; bana tecavüzler vâki olurken
yapıldığı iddia edilen bir tahrifat ve sahtekâr
partizanca düşüncelerin tesiri altında tatlı tat
lığı önemli gör m ese idi böyle bir komisyon un
lı dinleyip içyüzünü 'bilmedikleri isnat ve ifti
kurulmasına karar vermezdi. Bu kadar önem
ralara alkış tutan arkadaşlar ; en iptidai cemiverilen bir 'mesele hakkında iddiayı ortaya atan
} yellerde mukaddes bir hak olan müdafaaya da
bir kimse sıfatiyle hassasiyet göstermemizi ve
aynı derecede saygı göstersinler,
alkışlarını
burada 'söylenen (sözlerin aklın, mantığın, va
esirgesinler ama, İnsafla dinliyecek kadar olkaların ve vicdanların ışığı altında bir tahlile
I günlük göstersinler.
taıbi. tutmamızı Yüce Meclisin tabiî karşılıyacaA. P. Sıralarından 'bir üye — vKıısa keser
ğını ümidederiz.
sen dinleriz.
•Muhterem arkadaşlar, (demokrasi bir fazi
OSMAN BOLÜ iv BAŞ [ (Devamla) — Arka
let ve ablak rejimidir) dediğimize göre, demok
daşlar ıburada pazarlıkla konuşulmaz. Komisrasinin tecelli ettiği bir yer olan Meclisin ça
I yonun muhterem sözcüsü üç saat konuştu. Ben
tısı altında ahlâksızlık ifade eden bir hareketin
yerimden söylenenlerin çoğunun yalan olduğuvukuıbulduğu iddia edildiği zaman, bütün mil
I nu ıbilmöme rağmen, .bir insandan kolay kolay
letvekillerinin hassasiyet göstermeleri tabiîdir.
beklenemiye.cek hudutsuz bir tahammül içinde
tebessümle dinledim, en ufalk bir müdahalede
Benim hassasiyetim iki noktadan ileri gel
bulunmadım, tahammül edemiyen hir arkadaşı
mektedir: Birisi, Kâbe-i 'Millet olan Meclis çatı
mızı da rica ederek susturdum. Onların üç saat
sı altında bir sahtekârlığın yapıldığına kaani
tecavüzlerini dinliyen insanların Komisyon
bulunıma'm, ikincisi de bu iddiam vesilesiyle
Başkanının hilafı hakikat beyanlarını dinliyen
Yüce Meclis huzurunda konuşan Adalet Partisi
I
insanların, şimdi benimle, kısa olursa dinleriz,
ne mensup bâzı zcvatnı, bir komisyon âzıunnm,
diye
bir pazarlığa (girişmenin ne demokraside,
komisyon .başkanının, komisyon sözcüsünün fa
ne de insafta yeri yoktur. Zannederim bu sözü
zilet ve ahlâktan bahsetmek suretiyle ıbize ders
nü arkadaşım geri alıyor, doğru diyor. İnşallah
vermeye kalkışan edalarına rağmen,
burada
her hususta .doğruya boyun eğersiniz.
hakikatleri tahrif ettiklerini, maalesef yalan
söylediklerini tesbit etmiş olmamdır. IT.eım ha
Muhterem arkadaşlar, geçenlerde hur ada
kikatin tecellisine hizmet etmek, hem de dola- J söyledim; yerimde dinlerken sayın komisyon
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sözcüsünü, zihnimde şairin şu ;.-;özü canlandı:
«Dalhleden Dinimize bir devirde ikbale boyun
eğmemiş, kuvvete teslim olmamış bi" adama
fazilet dersi veren insanın söylediği sözlerin
fazilet ve ahlâk •ölçüleriyle alâkaları ;olup ılıma
dığını, yalan olduğumu, tahrif olduğımu güirdıikn; buna rağmen tahammül ettim, dinledin
Şimdi müsaade buyurursanız ,o;erek süzdimın gerekse Komisyon Başkanının (burada söy
ledikleri, gerçekle alâkası olmıyan, bile bile,
bunun gerçekle alâkası olmadığına bile bile
söylediklerine göre, yaları olan heya'nlafından
numuneler vereceğim. Tâbiri caizse nmbardr":
ıbir avuç numune alacağım, size mostra göstere
ceğim. Geri tarafını siz kendi vicdanınızda tâ
yin edeceksiniz.
Muhterem arkadaşlar, şimdi size Araştırma Ko
misyonunun teyple trsibit edilmiş 'bulunan mü
zakere tutanağının 7 nei ve 8 tuv isayfayırda
bulunan Sayın Başbakana ait bir boyam nak
ledeceğim. Bunu göçen hafta burada konuşur
ken de ıbir vesile ile .söylemiştim, Sayın komis
yon başkanımız o zaman .ne diyor; komisyonun
sayın başkanı, benim eski şahidim..
Faruk Önder arkadaşımız
ifade verdikten
sonra s ay m komisyon başkanı, komisyon huzu
runda kendisine şu suali tevıciıh ediyor :
(Başka sual sormak isıtiyen arkadaş var mı?
Yok. Şimdi müsaade ederseniz bir sual de ben
sormak isterim : Pazar günü öğleden evvel ve
ya öğleden sionra, ne ise, geldiniz, bandı dinle
mek istediğinizi söylediniz.) Vaktiyle tutanak
bürosunda dinlenen: bandı kasdediyor. (Size
bant dinletildi. Şimdi' ifadeleriniz arasında,
bantta değişiklik yapıldığını hayretle gördük,
diye ıbir ifade geçti konuşmamızda. Şimdi bant^
ta değişiklik yapıldığı kanaatine o anda (nere
den vardınız? Elinizdeki zahit, yani ham tu
tanak, hukükan bir mâna ifade etımiyen bir
zabıt olduğuna göre, onu mesnedolarak alma
mız mümkün değildir. Acaba size Meclis bant
larında tahrifat yapıldığı hakkında bir ihbar
mı oldu, bir malûmatınız mı vardı ki derhal
ilk dinleyişinizde, meselâ, biz bandınızı şimdi
dinledik, ben itiraf edeydim ki, orada sesi yendliyelim mi, yenilemek mi, yenileriz mi anlıyaımadım. Sayın Haıtipoğlu, bilmiyorum, anla
dılar imi? İbrahim Sıtkı Hatipoğlu'na' müra
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caat ediyor. «Sayım Atalay'la beraber yeniliyelim, olarak anladık.» diyor İsmail Hakki Yıl
dırım. Komisyon ^ÖZGÜSÜ büyük bir şey elde et
miş gibi, zapta geçsin bu beyanlar, buyuruyor.
Arkadaşlar, ne diyor komisyon başkanı;
Bölükbaşı bandı getirdi, buraya dinledik.. Fa
ruk Önder'e hitabediyor. «Seçimi yeniliyelim
mi, seçimi yenileriz mi, yenilemek mi. itiraf
edeyim ki ıben o zaman' anlıyaımadım, siz ne
anladınız?» diye arkadaşlarına soruyor.
Şimdi sayım, komisyon 'başkanı, bakınız o
günlkü hâdiseyi Meclis huzurunda nasıl dile geitiriıyor : «Meclisin ham tutanağında böyle bir
şey var ama, ben söylemedim demek de müm
kün değil.» Tedbirli insanlar olarak, Sayın Baş
bakanın konuşmasına ait bandın bir • kopyasını
Meclis Başkanlığına müracaat ederek aldık,
bantlar da burada. Aynı sayın komisyon baş
kanı, tenvir etmekle mükellef olduğu, kendisi
ne hakikati 'bulmak için şerefli bir vazife ver
miş olan Meclise bakınız, aıynı hâdise hak
kında ne diyor : «Sayın Bölükbaşı handı ilk
getirdiği gün hu hususta seneler senesi bant
kontrolü yapmış bir arkadaşnız olarak, seçimi
yenileriz, sözünü derhal anladım. Komisyonda,
itiraf edeyim ne olduğunu anlamadım.» buyur
muş. Teyp ile tesbit edilen zapta geçmiş. On
dan sonra Yüce Meclisin huzurunda, yıllar
ca bant kontrolü yapmış tecrübedide bir zat
olarak, «Dinler dinlemez seçimi yenileriz, sö
zünü anladım.» diyor. Arkadaşlar, şu iki beyan
komisyon başkanının Yüce Meclise yalan söyle
diğini göstermektedir. Şimdi soruyorum; Yüce
Meclisin huzurunda böylece pervasızca yalan
söyliyen bir zat hakikati araştırma komisyonu
nun hasımda kalabilir imi? O komisyonun başın
da kalmaya kendi şahsi haysiyet telâkkisi müsaidolsa, ısrar da etse Yüce Meclis ve onu se
çen komisyon onu o makamda bırakabilir mi?
Bize göre bırakamaz. Bırakırsa onun yalanımın
vebalini Yüce Meclis boynuna almış olur. Va
tandaş da bu manzara karşısında, «Meclis
Araştırma Komisyonu kuruldu diyorlardı; de
mek ki, bu komisyon çalman minareye kılıf
hazırlama komisyonu imiş.» der. İster istemez
bu hükme varır. İşte ambardan bir numune.
Arkadaşlar, geçenlerde burada geçmiş hâdi
selere de intikal edildi, çaresiz edildi. Ben
şahsan on yıl evvel, Türkiye Büyük Millet
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Meclisinin çatısı altında geçmiş bulunan hâdi
seleri burada dile gotirmak istemezdim. Ama
komisyonun başına o zaman benim, biraz son
ra izah edeceğim üzere yalancı şahadette bu
lunduğunu bildiğim bir zatın getirildiğini gö
rünce. komisyona yazdığum yazıda, on yıl ev
velki hâdiseyi sayın komisyon başkanı çok iyi
anlar, eğer Araştırma Komisyonunda üye voya
başkan olanlar için hukukan reddi hâ'kiım mü
essesesi mevcudolsa idi, kendisini reddeder, es
kiye ve yeniye ait delillerini de, ortaya koyar
dım, demiştim. Bu vesileyle eskiye intikal
edildi.
Burada çok şeyler söylendi, ben eskiden ya
pılmış bulunan Meclis zabıtlarındaki tahrifa
tın, sahtokârlığın bir insanı mahvetmek için
başvurulmuş bulunan oyunun fotokopisini simi
di tevdi <-,deceğim. Ve bu fotokopideki makina
ile yazılmış yazının teypten tesbit edildiğine
dair şimdi Meclisin Tutanak Müdürü olan za
tın, o zaman mahkemede ifade verdiğimi de
açıklıyacağım.
Arkadaşlar, bu hususa temas edilirken Sayın
Mehmet Ersoy yerinden bağırıyor : «O zaman
lehinde ifade vermiştim.» Ham tutanak, ;ıayfa
138.
Arkadaşlar, eğer Sayın Mehmet Ersoy, o
zaman benim lehimde ifade vermiş obaydı
ağır ceza mahkemesinin muhterem baş'canı,
şimdi Temyiz âzası olan zat, zulüm telâkki
ettiği bu karara muhalif kalır da, beyanları
hilafı hat-ıiıkaıttir, ded'lkleri şahitler arasında her
halde Sayın Mehmet Ersoy'u zikrotmezdi. Bu
nu mantık kabul etmez.
Şimdi arkadaşlar, o zaman aleyhimde şaha
dette bulunuyor, burada ise, «O zaman i enin
de şahadette bulundum» diyor. Kendi mıJnevi
durumunu Yüksek Meclisin gözünden uzak
tutmaya çalışıyor. Bu burada ikinci yalan, ya
lancı şahadeti inkâr yalanı.
Gelelim 'komisyon sözcüsünün hilafı haüikat
beyanlarına :
Bir insan yanılır, bir şeyi yanlış söyleyebi
lir, ama içyüzünü bildiği bir şeyi bile bile baş
ka türlü gösterirse, buna dilimizde, yalan söy
lüyor, derler. Benim, komisyon başkanı veya
sözcüsünün yalan söylediğini burada ifade et
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memi arkadaşlar nezaket dışı telâkki etmesin
ler. Ahlâkan ayıbolan yalan söylemektir, yok
sa zaruret halinde, yalancıya yalancı demek
değildir.
Arkadaşlar, sözcü burada kendisinden geç
miş bir insan edasıyle, sanki söyledikleri ce
vapsız kalacakmış gibi bir sehli mümteni ha
linde yalanları ve tahrifleri sıraladı. Bir nümuno : Dediler 'ki; «Börükbaşı diyor ki, ses ci
hazı ile karşılaştırılıp tasdik edilerek elimize
verilen 8 sayfabk tutanakta hiçbir noktad-ı zü
hul yok da, ihtilaflı kelimede mi zühul olu
yor? Bölükbaşı böyle söylüyor ama bize 8
sayfalık tasdikli tutanağı tevdi etmediler ki,
başka noktalarında da zühul eseri birşoy bulu
nup bulunmadığını tesbit imkânına kavuşanm.»
Bu suretle benim komisyona bâzı vesikaları
tevdi etmekten imtina ettiğimi ifade ettiler ve
bu imtina? da bir korkunun, kendisine güvenememenin bir eseri gibi gösteren eda içinde ko
nuştular. Bu da külliyen hilafı haıkiıkattir, ya
landır arkadaşlar.
Şimdi komisyon zaptını okuyorum. Arka
daşlar, komisyonun, delillerinizi bildiriniz di
ye yazdığı yazıya verdiğim cevapta hangi hu
susların nazara alınmasını istediğimi bir liste
halinde bildirdim ve elimde bulunan sekiz say
falık tasdikli Meclis tutanağını, teyple karşı
laştırılmış Meclis tutanağını kendilerine ibraza
amade olduğumu söyledim, komisyona götür
düm. ihtilaflı noktayı ihtiva eden ikinci say
fa ile ellerinde bulunan fotokopinin mutabaka
tını bu ikinci sayfayı okuyup zapta geçirmök
suretiyle tesbit ettiler. Sayın komisyonun baş
kanı da elimizdeki fotokopi ile Bölükbaşı'mn
ibraz ettiği ikinci sayfa
tamamen mutabakat
halindedir, diye ifade etti, bu da zapta geçti.
Diğer kısımları niçin vermemişiz. Arkadaş
lar ben bu Parlâmentonun çatısı altında, bunun
değil, evvelki Meclisin, söylenmiyen sözlerin za
bıtlara geçirildiğini, Anayasanın 17 nci mad
desi çiğnenerek bir parti liderinin Meclis kürsü
sünde söylediği sözlerden dolayı muhakeme edil
mek istendiğini yaşamış, ıstırabını çekmiş bir in
sanım. Feyzioğlu karşımda, o da avukatımdı.
Ş*mdi elimdeki vesikayı veriyorum Komisyona.
Vaktiyle Meclisin çatısı altında dosyadan evrak
kalkar da, bantla tesbit edilen bir konuşma,
bantla tesbit edilmemiştir diye resmen mahkemeye
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yazılır da, bugün aynı şey tekerrür ötmez, diye
bir kaide mi var?.. O zaman dedim ki; «Bakınız
şu sekiz sayfanın hepsini okuyorum.» Okudum
arkadaşlar. «Noktasına, virgülüne kadar tashih
yapılmış, hiçbir yerinde en ufak bir' yanlışlık
yok. Meclisin basılmış bulunan tutanağı ile kar
şılaştırdınız mı tamamen, birbirine uygun. Yal
nız bir noktada (Seçimi yenilemek) noktasında,
yani ihtilaflı noktada zühul olması bu itibarla,
bahis konusu değildir. Buyurunuz şu 7 sayfayı
da alın okuyun, zapta geçsin,» dedim.
Arkadaşlar, Komisyon bu talebimi reddetti.
Benim mutabakat yolundaki kuvvetli mesnedimi
dosyalarına geçirmek istemedi. Çünkü getirsey
di 8 sayfada mutabakat var da, bir ihtilaflı nok
tada mı zühul vardı, diyeceklerdi. Eğer bunun
Komisyon teypine geçirilmemesi, clos.yasma gir
memesi bir kusursa kusur bana ait değildir.
Bu kadar tabiî bir şeyi yapmıyan Komisyona
aittir. Okuyalım bakalım ne demişiz... İnşallah
Komisvonun Sayın Başkanı da elindeki tutanak
tan tnkihediyordu. Sürçü lisan falan olursa söy
lesin. 16 ncı sayfasından okuyorum.
[OSMAN BÖLÜKBAŞI (Ankara) — Müsaa
de buyurursanız bize verilen sekiz sayfalık tuta
nak sureti elimdedir. Şimdi burada dikkate şa
yan şeyler var. Bakınız virgülüne, noktasına ka
dar el yazısı ile tashih edilmiştir. Bu parafı kim.
yapmışsa onun kaleminden çıktığı belli oluyor.
Meselâ «yalan mı?» demiş, «sesini» unutmuş, on
dan sonra kalemle «sesi» kelimesini ilâve etmiş,
virgülünü koymuş, meselâ (p) belli olmamış, kır
mızı kalemle (p) yi belirtmiş. Sonra nokta ola
cak yerde virgüller konmuş, onları tashih etmiş,
Bu karlar hassas davranan insanların bu ikinci say
fadaki. «seçimi yenilemek» kelimesinde - ki asıl
ihtilâf bu noktadadır - bu noktada batava düşüp
tape ederken yanlış bir şey yapma imkânları yok
tur. Bu ciheti belirtmek için tutanağın diğer say
falarını takdim edeceğim, orada noktaların, vir
gülün, harflerin nasıl tashih edildiğini sem, keli
mesini - sesi kelimesi yokmuş - nasıl kırmızı ka
lemle ilâve edildiğine dikkatinizi çekeceğim.]
Ondan sonra devam etmişiz.
Bu da 17 nci sayfa : [Osman Bölükbaşı —
Efendi, bendeniz sekiz sayfalık tutanağı tamamen
belirtmiş bulunuyorum. Orada noktasına, girgülüne taallûk eden tashihler dahi yapılmıştır; kır
mızı kalemle. Kim bunu hazırlamışsa «yalan mı?»
diye bir ses gelmiş,. «yalan mı» yazmış, «sosİ» ni
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yazmamış. Sonra kırmızı kalemle «sesi» ni de
yazmış. Yani teyple ne dereceye kadar karıştı
rıldığını gösteriyor. Üzerinde iyice duru]muş,
bir virgül, bir nokta hatası olmamasına dikkat
edilmiş. Buna rağmen «seçimi yenilemek» nok
tasında bir değişiklik yok. Mecliste yaptığım
6 Mart tarihli açıklamanın ifade ettiği mâna kar
şısında ihtilaflı olan nokta da tape edilirken bir
yanlışlığa düşüldüğü veya ses bandı dinlenirken
bir yanlışlığa düşüldüğü gibi bir iddia asla vâridolamaz.]
Ondan sonra, okunarak Araştırma Komisyo
nunun teyple tesbit edilen tutanağına geçmesini
istiyoruz.
Başkan, bakınız ne diyor :
(«BAŞKAN — Arkadaşımız bu 8 sayfalık
zaptın diğer kısımlarının da okunup bandiara
geçmesini isterler. Bu hususu oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler...» Ondan sonra aşağı
ya Başkan geçiyor.
«Bir teklif olmuştur, bu teklifi oyunuza su-"
mıyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr...
Kabul edilmemiştir.»)
Arkadaşlar görülüyor ki, ben komisyonun
8 sayfalık bir tasdikli tutanağın muhteviyatı ile
Meclisin basılmış bulunan tutanağının yalnız bir
noktasında zühul diye izah edilmiş bir fark ol
duğunu tesbit edebilmeleri için okuyun şunu,
zapta geçirin, teype geçirin istediğiniz tetkikatı
yapın, demişim. Bundan imtina eden Komisyon
olmuş. Demek ki bu mutabakatın tesbitinden
hazer etmişler. Buna rağmen Sayın Komisyon
Sözcüsü huzurunuzda, ahlâktan, faziletten, tibbî
tâbirlerden bahseden konuşmasında benim bu
tutanakları Komisyona vermekten imtina etti
ğimi söylemek suretiyle zihinlerde birtakım is
tifhamlar uyandırmak, aleyhimize netice almak
istemiştir. Bunun mazur görülecek, zühulle izah
edilecek bir tarafı yok, Yüksek Meclisi iğfal
etmek istemiştir bu beyanla.
Başka hilafı hakikat iddia: «Komisyon ra
poruna yalnız İsmail Hakkı Akdoğan muhalif
kalmış» deniyor. Rapora bakıyoruz, birkaç,
arkadaş, «söz hakkım mahfuzdur», diyorlar.
Eğer bu rapor muhtevası, külliyen kabul edil
miş olsa neticeye iştirak edilmiş olsa, yüzde yüz
hakikattir dense her halele «söz hakkım mah
fuzdur» gibi bir şerh vermeye lüzum hissetmez-
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lerdi. Komisyon Başkanı bunu da nazarlarınız
dan kaçırıyor, pardon, Komisyon Sözcüsü. Daha
neler söylüyor?.. «Vaktiyle Bölükbaşı diyor, git
miş PTT nin arkasında hurdacı, - aynen kendi
tâbiri - tamirci bir âlim varmış, oraya götürmüş,
orada bir alet varmış, osilografmış, koymuşlar,
«mek !»diye bağırmış.» Arkadaşlar ben bu kür
süde konuşurken böyle «mek» diye bağıran bir
aletten bahsetmedim. Sadece bandları dinlerken
bandın dönmesini yavaşlatınca, «mek» hecesi
nin âdeta bağırarak geldiğini burada ifade ettim.
Söylemediğim bir şey bana izafe ediliyor. Hele,
«Osilograf aleti ile tetkik ettirdik,» sözünü de
katiyen söylemedim.
Ondan sonra dahası var arkadaşlar, Fen Fa
kültesinden grupumuza gelen cevabı burada oku
dular, büyük bir istihfaf esası içinde. Bir do
çentin yazısı. Anlaşılan doçent pek hafif geliyor
arkadaşlarımıza.
Arkadaşlar, kendilerinin beyanlarına büyük
kıymet verdiği insanların kariyerdeki yerlerini
biraz sonra okuyacağım. Anlıyacaksmız sizi na
sıl iğfal etmek için konuştuklarını. Doçent ne
demiş? Atom Kürsüsü Profesörlüğüne yazmış.
Fakülteye biz yazmışız. Fakülte Dekanlığı Atom
Kürsüsü Profesörlüğüne yazmış. Profesör, Atom
Fiziği lâboratuvarı şefi olan ilim adamına, do
çente yazmış. O da diyor k i ; «.Stroskop veya
armoni analiz aletiyle seçimi yenilemek mi, se
çimi yenileriz mi, bunu fennen tesbit etmelk
mümkündür» diyor. Yani insanların .gözü ile,
insanların kulağı ile değil, fennen tesbit et
mek mümküdür, diyor. Arkadaşımız burada
okuyup 'alaylı bir eda ile, ne ihtiyacımız var ki,
bunu yaptıralım, biz bunların hepsini TRT de
yaptırdık, diyor. Arkadaşımız bağırıyor: «Ama
orada kulakla..» Hayır, aletle, diyor.
Arkadaşlar, açıkça beyan edeyim, mesuliye
tini üzerime alarak boyan edeyim, TRT de ne
osilograf aleti ile, ne stras'kop aleti ile, ne ar
moni analizi denen aletle - yani lâboratuvarlarda bulunan, ilmî araştırma için kullanılan" alet
lerin'hiç birisi ile - banttaki ifade, seçimi yeniliyelim mi, yenileriz mi, bu cihet tesbit edilmiş
'değildir. Orada sadece 'konmuştur teype, din
lenmiştir, dinlediklerini söylemişlerdir. Bir tek
alet kullanılmış: alkışın süresini tâyin
eden
(kronometre... Buna fennen tesbit etme demez
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ler, kulalkla tesbit ederler. Aletle bir tesbit TRT
de vâki .olmadığı halde, aletle tesbit edilmiş,
diye huzurlarınızda beyanda bulunmak suretiy
le, yalan söylemiştir arkadaşlar.
Bir de PTT nin arkasında postacı, hani bir
şarkı var ya: postacı, öyle konuşuyor burada,
•hurdacı, esnaf, istihza edici bütün kelimeleri
sıralıyor, ona ıgitmişiz, «mek» diye bağıran bir
alet varmış, onun diyor, sözüne mi itibar edi
lecek, TRT nin üç tane uzmanı varken diyor.
Arkadaşlar, Fen Fakültesinden gelen resmî
yazıya itibar etmeız, TRT de PTT de çalışmış,
hocalık yapmış, bugün stüdyo sahibi olan zatm
raporuna, beyanına itibar ötmez ama neye iti
bar eder, uzman kelimesinin gölgesinde TRT
deki üç zatın beyanına itibar eder. Kimmiş bu
zatlar arkadaşlar, bu uzmanlar? Tetkik ct'tir'dim arkadaşlar, okuyayım isimlerini; bunlar
ıses mütehassısları,' kulak mütehassısları, lâlboratuvarlarda aletle tetkik yapan insanlar. Bu
arkaadşları, istihfaf için söylemiyorum, bir in
sanın bilmediği, yapamıyacağı bir iyi t e takdim
ddilmesi karşısında onlrın hüviyetini açıklamak;
gayet tabiîdir. Her vatandaş muhteremdir
ama neferden mareşal çıkmaz. Üç arkadaş ora
da (bilirkişi imiş. Kim imiş bakalım:
İç Haberler /Müdürü Sayın Doğan Kasapoğ;lu. Arkadaş gazetecidir. Bir müddet evvel TRT
ye intis ab etmiştir. Ses mütehassıslığı ile, lâ5oratuvar tetkikatı ile hiçbir alâkası yok. Bu
arkadaşa .'böyle bir mütahassıslık izafe edip
de bir hakikati ona izafe edilen «sıfatın (gölge
sinde katletmeye çalışmak, öyle ümidediyûrum
ki, bu arkadaşa da eza verir.
Diğer mütehassıs: TRT İç Haberler Aktüalitesi Şefi, bunun ses (mütehassıslığı ile, lâboratuvarla hiçbir alâkası var mı arkadaşlar? Yok.
Ne imiş, tahsilini de tesbit ettirdim. Lise
mezunu imiş, şimdi de inşallah bitirir, Ziraat
Fakültesine devam ediyormuş, talebe imiş.
. Üçüncü mütehassıs: TRT Aktüalite Servisi
Baş/teknisyeni İbrahim Coşkun; sanat enstitüsıünden mezun bir aıtkadaş. Ne stroıskop aleti
ile, ne osiloıgraf aleti ile, ne armoni analizle'?
yici ile meşgul .olmamıştır. Yani yetişme tarzı,
formasyonu, böyle aletlerin belki de adını duy
maya müsait değildir. İşte, «TRT de Foiz alet
ile herşeyi tesbit ettirdik, Fen Fakültesine git-
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meye ne ihtiyacımız vardır» diyen Komisyon
Sözcüsünün hakikatle hiçbir alâkası olmıyan
beyanı.
Biraz evvel İsmail Hakkı Akdoğan arkada
şımızdan öğrendim; sayın sözoü burada diyor
lar ki, «TRT nin mütehassıslarına İsmail Hak
kı Akdoğan'".! hiçbir itirazı olmamıştır, bunla
rın tarafgir hareket ettiğine dair» Biz «taraf
gir hareket ediyorlar» demedik. «Kulaiktır, ya
nılmış olabilirler, bunu fennen tesbit ettirmek
mümkündür. Halep orada ise arşın burada, ken
dinize güveniyorsanız ilmin fetvasını bekliyelim» dedik. Meğer arkadaşımız, sayın sözcünün
dediği gibi hareket etmemiş. Şöyle bir muha
lefet şerhi vermiş: «Bilirkişi beyanına
karşı
itiraz hakkım mahfuzdur. «Demek ki, bilirkişi
nin beyanını kabul etmemiş.
Sonra arkadaşlar, komisyonun azaları TRT
de üç ıbantı ayrı ayrı çalmışlar,
dinlemişler,
Doğan Kasaroğlu hiç sesini çıkarmamış. Diğer
ikisine bâzı sualler sormuşlar, uzmanlara, on
lara göre uzıman tabiî. Onlar da bâzı şeyler söy
lemişler. Komisyonun azalarından bir kısmı
TRT deki bu yapılan tatbikatta bulunmamış
lar. Sadece bu, TRT den gelen ıbu meşhur uz
manların rapDruna itimaden, bantta, «seçimi
yenilemeık» mi, «yenileriz» mi bunu kendi kulaklariyle tesıbit etmek için hiçıbir ceht sarfetmeden «Abıduhu» demişler, imzayı basmışlar.
Şimdi arkadaşlar, işte komisyonun sayın söz
cüsü de bu. Balkanı gelir burada yalan söyler,
sözcüsü gelir yalan söyler. Demez misiniz; bu
nasıl haıkikati arama komisyonu? Bunlara ha
kikatin aranmasını emanet etmek, kurdun boy
nuna kuyruk bağlamaya benzer. Üç gün sonra
orada bir şey kalımaz. Ne kadar haklı imişim
ki, valctiyle bu kürsüde: «Bu komisyon haki
kati araştırma değil, hakikati setretme komis
yonu, bu Başkan hakikatleri bulmak için ceht
sarfeden insan değil, iktidar lehine yapılmış
bir tahrifi örtmdk için sahneye çıkarılmış bir
mânevi fedai» demişim. Şimdi, bu mânevi fe
dainin yanında komisyon sözcüsü de bir mânevi
fedai olarak yer almıştır, hem kendi beyan ve
kendi yalanlariyle.
Muhterem arkadaşlar, Komisyonun Başkanı
ve sözcüsü burada dosya muhteviyatını dile ge
tirir, Söylenen sözlerin, yapılan
tenkidlerin
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hakikate uymıyan tarafı varsa onları belirtir.
Meclisi temsilen vazife gördüğünü düşünerek,
bir tarafmış gibi kendinden geçerek sağa sola
sataşmaz, tecavüzde bulunmaz, hele ders ver
meye hiç kalkışmaz.
Komisyon sözcüsü bakınız nelere de başvu
ruyor: İlk yaptığım konuşmanın .bir yerinde,
«Ya muhaliflere ne demeli?» demişim. Bunu
ele alıyor: «Muhalif olanlar vicdanî kanaatleri
nin hilâfına mı imza atmalıydılar? Muhalif olan
lar, haksız bir dâvanın müdafaasını mı yapma
lıydılar?» gilbi sözler söylüyorlar. Arkadaş
lar, ben böyle birşey söylemiş değilim. Bakınız
zabıttan okuyorum, ne demişim: Komisyonun
raporunun çürüklüğünü belirten izahatıma de
vam ederken, bir yerinde şöyle söylüyorum:
«Komisyonun muhterem âzalarının kulaklarını
verip de teker teker, bu muhtelif bandları din
leyip, aralarında bir fark yoktur diye kanaate
vardıklarını zannetmem. Çünkü, komisyonun
bir kısım azaları, kararın altında imzası bulun
malarına rağmen, ne garip tecelli; TRT de ya
pılan toplantıda bulunmamışlar, üç bandı bir
arada dinleyip de bir kanaat sahibi olduklarına,
olmalarına maddeten imkân yok, her -halde Ko
misyon Başkanı ile, ona uyanların hata etmiycceğine inandıkları için bu işi yapmış olmaları
lâzım. Hadi iktidardakiler diyelim ki, bu işte
iktidar biraz taraf gibi gözüküyor da belki far
kında olmadan beşerî zaıflarının tesiri altında
kalmışlar, kılı kırk yarmamışlar, diyelim: ya
muhalefete mensup, olgunlukta hâdiseye kendi
sini tam vermiyerek imza atan arkadaşlarımıza
no demeli?» İşte söylediğimiz söz bu arkadaşlar.
Bu âdeta bir yafta oldu, boynumuza asıldı, ida
mımıza karar verildi.
Biz muhalefete mensup olanlar, iddia muha
lefetten geldiği zaman kanaatlerinin hilâfına im
za atsınlar, demedik. İktidar bu işte kendini ta
raf sayıyor, başından beri izah edeceğim. Haydi
onlar, - o da nezakete bakınız - «belki tarfmda
olmadan beşerî zaıflarmm tesiri altında kalmış
olabilirler» diyorum. Onları da nezaketen ko
yuyorum. Ama, ya şu muhalefettekilere ne
demeli; neden kendilerini vermeden böyle bir
çürük raporun altına imza attılar, dedik. Arka
daşlar, bu da aleyhimize oldu. Hem nasıl aley
himize oldu. «Biz iktidarı da, muhalefeti de,
cihanı da kendi karşımızda görüyormuşuz, haki-
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katın tek savunucusu olduğumuz iddiasındayımşız. Böyle herkesi hakikatin karşısında, kendi
karşısında görenlerin haleti ruhiyeleri psikopatalojik bir durum ifade edermiş. Böylelerini Mec
lis değil, bimarhaneler tedavi edermiş.»
Arkadaşlar, bu sözün ne kadar haksız, ne ka
dar mütecaviz olduğunu söylemiye lüzum yok.
Bizim sözlerimizde, bimarhaneleri alâkadar ede
cek hiçbir şey yok, ama yalan söyliyenlerin sö
zünde ahlâkı alâkadar edecek çok şey vardır.
Ahlâksızlığı tedavi edecek hastane kurulmadığı
için, ben yalan söyliyenleri Allaha havale edi
yorum,
insanlar haklı sözün karşısında partizan dü
şüncelerle şahlanabilirler, susturmaya çalışabi
lirler. Ama, kuvvetlilerin zayıf duruma düş
tükleri, o zaman hak ve adalet diye bağırdıkları
çok görülmüştür.
Başka misâl: Efendim, ben, ham tutanak
elimde imiş de, mahsus vermiyormuşum. Arka
daşlar, biliyorsunuz 6 Mart tarihinde, Meclis
Tutanak ve ses bandında tahrifat yapıldığı iddi
asını ilk defa bu kürsüde ortaya attığım zaman,
size o gün, yani 6 Mart günü üç arkadaşım tara
fından Meclis Tutanak Bürosundan teypten kop
ya edilmiş bulunan bandı buradan dinlettim.
Ondan sonra, elimizde yırtılarak gelmiş bir de
ham tutanak Meclis zaptı vardır, dedim. Muh
teviyatını da burada okudum. Komisyonda, Ko
misyon Başkanı, bu ham tutanağın üzerinde dur
du. Dedim «zayi oldu» - İnanmıyor zayi oldu
ğuna - orada komisyonda diyor ki; «Bu ham tu
tanak, - biraz evvel Faruk Önder arkadaşımıza
tevcih etmiş - hiçbir iddianın mesnedi olamaz,
hukukî bir değeri yoktur. Siz tahrifat olduğunu
nereden anladınız? Dinlemek ile anladınız di
yorsanız, ben dinledim şimdi, anlıyamadım.»
diyor. Ondan sonra arkadaşlar, «bu kayboldu»
deyince, varlığı hukukan hüccet olmıyan bir ham
tutanak, yokluğu bizim aleyhimize hüccet olu
yor. Bunu söyliyenlerin mânevi durumlariyle,
idrâklarinin derecesini takdirinize arz ediyorum.
Arkadaşlar, biraz sonra tahlil edeceğim, bi
lirsiniz tazyikle, tehditle birtakım sebeplerle in
sanlardan yalan beyanlar alınabilir. Bunların
hepsi görülmüş şeylerdir arkadaşlar. Türkiye'de
herkes evliya değildir, tkibuçuk liraya yalancı
şahitlik eden de vardır, mevki, makam için
adaleti katledenler de vardır, zulme uşaklık
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edenler de vardır. Bunların hepsi görülmüştür.
Arkadaşlar, tahlil edeceğim biraz sonra bâzı şa
hitlerin ifadesini. Arkadaşlar, bırakın ahlâkı,
insan idraki namına, mantığı namına isyan ede
ceksiniz bu tahlilleri yaptığımız zaman.
Şimdi arkadaşlar, Komisyonun Başkanı bu
rada diyor k i ; «Siz, ilk iddiayı ortaya attığınız
zaman» diyor. Komisyon Başkanının teypten
tesbit ettiğimiz o günkü konuşmasından bir pa
saj; Komisyon Başkanı burada şöyle söylü
yor :
(Sonra aziz arkadaşlarım, eğer ilk ham
zabıtta «seçimi yenilemek» olmasaydı, Bölükbaşı ilk gün bu kürsüde ididayı ortaya atar
ken şu şekilde konuşmazdı : «Devam ediyor.
«JG3 ncü B'Jrleşim, 6 Mart 1966 «Yüce Meclis se
çimleri yenilemek kararı verebilir.» ve arka
sından ilâve ettiler, hepiniz duydunuz, sizi
şahit gösteriyor «seçimleri y-eniliyelim» Hü
kümetin ve Adalet Partisi Grupunun şiddetli
alkışları ile karşılanan bu sözler, arkadaşlar
dün Türk Milletinin önünde inkâr edilmiştir.)
Bizim sözü alıyor, devam ediyor komisyon :
(«Şimdi arkadaşlarım, Sayın Bölükbaşı'mn
elinde yırtık olarak ifade ettiği tutanakta
ilk stenografın yazıp deşifre ettljği «seçimi
yenilemek» değil de, «seçimi
yeniliydim» ol
saydı, evvelâ onu şahit göstermesi lâzımdı.
Hepiniz duydunuz, hepinizden daha iyi duyma
sı, tesbit etmesi lâzımgelen stenograf bunu bu şe
kilde yazmış. Fakat, işte bandlar değiştirilmiş,
demesi iktiza ederdi. Ne gariptir arkadaşlar,
ayni sahifeye bakıyorsunuz, elimizdeki yır
tık tutanağın muhteviyatını okumuşuz. Burada
seçimi yenili yelim, sözünün bulunduğunu zik
retmişiz. Komisyon Başkanı diyor ki : » Ma
dem ki, duydunuz, demiş. Bunu demeden ev
vel, «ham tutanak budur» dememiş. Beş on
satır geçtikten sonra, ham tutanağın muhte
viyatından bahsetmiş. Ham tutanağın hakkı
tekaddümüne tecavüz eden Bölükbaşı'nm ya
lan söylediği sabit oldu.) İliyor.
Arkadaşlar, rica ederim, Yüce Meclisin
huzurunda, idraki ve mantığı şu dereceye ka
dar düşüren insanların, burada komisyon
başkanı olarak söylediği diğer sözlere inanmak
mümkün değildir.
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ARAŞTIRMA KOMİSYONU
BAŞKANI
MEHMET ERSOY ((Kütahya) — Devamını
okuyun, öbür zabıtta söylediğimi okuyun.
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mü
saade buyurunuz, devam ediyor, onu da oku
yayım. Efendim, 12 Aralıkta burada konu
şurken alkışlarla alâkalı farkı bir tahlile
tâbi tutmuşuz. Tutanağın 126 nci sayfasından da
pasajlar almışız. Tutanağın 126 neı sayfasını
aynen oraya goçirmcmişsdk sözle, aynen geçme
miş de, bir iki cümle atlanmış. Ya ben atlamışımdır, yahut yazarken Meclis zaptında at
lanmıştır. 126 ncı sayfada yazılı bir şeyi
benim okumama bir engel mi vardı ki, bir iki
cümle buraya atlı yarak geçmiş, diye daha ev
vel Meclis tutanağına geçmiş olan bir hususu
ele. alıp da, benlim ondan sonra vaktiyle
söylediğimin yalan olduğuna hükmetmek, hu
arkadaşlar «ördek hikâyesi» ni geçen hir man
tık safhatasıdır. Şimdi, şairin sözünü bilirsi
niz : «Nasıl methetmiyeyim hu'blar hâssını,
yazarken vasfını kalem kan ağlar» Hem ko
misyonun Sayın Başkanı ile sözcüsü hakkında
eğer bir kitap yazacak olsam boyumu geçer.
O zaman «Bölükbaaı, da yazdı» derler.
Arkadaşlar, devam edelim. Komisyonun Sa
yın Başkanına, Sayın sözcüsüne göre de, par
timize mensuboTan Sayın Faruk önder'in, is
mail Hakkı Akdoğan'm, Mcmduh Erdemir'in
be/anları şayanı itimat değildir. Ne diyor
komisyonun sözcüsü : «iddia sahibi sayılır on
lar» diyor, «iddia sahibinin beyanı şahit be
yanı sayılamaz, onunla ihticacolunamaz.» De
mez misiniz; bunların beyanlarının kıymeti
olamıyacağı peşinen belli idiyse, neden şahit
diye cclbedip de dinledin? Arka'laşlar, ilâve
ediyor komisyon sözcüsü : «Zaten fazla bir bil
dikleri de yok diyor. Var bildikleri1, gittik
Meclis bandını dinledik, diyor, 6 Martta, «se
çimi yenîliyelim» veya «yenileriz» sözü yeri
ne, «'secimi yenilemek» diye muallâkta kalan
'bir sözün gelip konduğunu gördük.» diyor.
işte bildiği eri bir husus, eldeki ham tuta
nakta, diyor, kaybolan ham tutanakta, «ne
cim] •.yeniliydim» «İbaresi vardı» diyor. Kim
söylüyor? Isamil Hakkı, Faruk önder, Mcm
duh Erdcmir, bildikleri do var. Bunların hep
sini
kcenlemyekûn addediyorlar. Komisyon
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Başkanına göre, «taraf oldukları için» Niye?
Millet Partisine mcnsuplarmış. Demez misiniz;
«Bu tahrifin de iktidar lehine yapıldığı iddiası
ortaya atıldığına göre, acaba iktidarın men
supları da bir nevi taraf telâkki edilemez mi?
Onların beyanları, onların sözleri nasıl şayanı
itimat telâkki ediliyor da, bu arkadaşların
'sözleri böyle çürük bir mantıkla bertaraf edili
yor?
Dahası var aziz arkadaşlarım. Komisyonun
Sayın Başkanı no diyor 'bilir misiniz? «Söjdemeye mecbur oldum, söyliyeyim diyor.» Bu üç şa
hidin diyor ifadeleri arasında öyle benzerlikler
var ki diyor. Ne imiş arkadaşlar? Birbirinin aynı
cümleler varmış. * Ne imiş? Bölükbaşı da bunu
dinleyince hayret ettiğini söylemiş, bu üç arkadaş
da hayret ettiğini söylemiş, madem ki hayretle
gördük, hayretle müşahede ettik demişiz, bundan
sonra ne söylersek yalan. Benim bildiğim hayret
edilecek bir şey var, o da Komisyonun Başkanının
hakikati örtmek için sadece yalana başvurmayıp
bir de mantığı katle başvurmasıdır. Buna hayret et
mek lâzımdır. Arkadaşların ifadelerine baktım,
böyle ezberletilmiş bir ifade manzarası yok. Arkakadaşlar, istirham ederim, «Meclisin Tutanak Bü
rosuna gittik, bandı dinledik, şunu gördük, ham
zabıtta da şunu gördük» demek için valilik yap
mış, Bakanlık yapmış bu arkadaşların yalancı şa
hit kursuna tabi tutulup da ezberlemeye ihtiyaç
ları mı vardı? Şahsiyetleri, kültürleri böyle bir
iddiayı kabule müsait midir arkadaşlar? Hayret
le gördük, hen de demişim, onlar da demiş, ma
dem ki, bunu demişiz mesele kalmaz. İşte komis
yon böyle komisyon.
Komisyonun sözcüsü diyor ki, «Fen Fakültesin
den gelen 3^azı bize, biz karara varmadan evvel
ibraz edilmediği halde Bölükbaşı burada diyor
ki, «Bunu niçin nazara almadınız?».. Arkadaşlar,
hiçbir zaman komisyon karar vermeden Fen Fa
kültesinden bize bir cevap geldi diye bir iddia
tarafımızdan serdcdilmemiştir. Yalnız mesele
Mecliste müzakere edilirken karanlık kalan bir
noktanın ilmin vereceği kararla aydınlatılmasını
istedik, o zaman Fen Fakültesinden gelen yazıyı
burada okuduk. Yine söylemediğimizi Komisyon
sözcüsü bize izafe ediyor. Ondan sonra kararlı,
diyor ki: «Fen Fakültesinin bu yazısı biz karar
vermeden evvel de gelse idi TRT do âletle her şe
yi tesbit ettiğimize göre, yine de ben, Fen Fakül
tesinin bu yazısına itibar edilerek tahkikatın tev-
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süne karar verilmesini, tekriri müzakereye taraf
tar olmazdım.» diyor. Demek ki, ne söylesek ka
rarlı imişler.
Arkadaşlar, zaten komisyon, komisyona hâkim
olan A. P. li arkadaşlar fiillerinden anlaşılıyor
ki kararlıdırlar. Meclis araştırması bilgi top
lamak için yapılır. Meclis bir adlî merci değil
dir, herkes için muta olan, bu mevzuda karar ve
recek bir merci değildir. Bilgi toplanır, herkes
bu bilgiden kendi vicdanının ölçülerine göre
bir netice çıkarır, millet bir netice çıkarır. Siyasi
heyetlerden karar alıp, muarızları mahkûm et
menin demokraside yeri yoktur. Meclis araştır
masının mahiyeti budur.
Sonra demişiz ki, siyasi heyetlerin böyle ihti
laflı meselelerde verdiği kararlar her zaman tat
minkâr olmaz. Bu suretle politikacılara ta'n et
mişiz. Arkadaşlar, politikacılar diye savunmasını
yaptığı insanlar arasında yalan söylediğini isbat
ettiğimiz bu arkadaşlar yok mu? Kim bilir daha
neler var. Eğer politikacılar evliya olsa idi demok
rasi bâzı memleketlerde medyokrasiye irikilâbctmez, yani bir şarlatanlık ve sahtekârlık rejimi
haline gelmezdi.
Sayın Ali Fuat Başgil'in kitabını da getirdim,
ıbu medyokrasiyi nereden çıkardın derlerse okuya
cağım. Ben, bâzı memleketlerde, diyorum, bâzı
arkadaşlar hemen almıyor. Alınmaya mâni ol
mak elimde değil. Arkadaşlar, vaktiyle 1950 de
Meclis ilk açıldığı zaman kürsüde yaptığım bir
konuşmayı hiç unutmam. Orada siyasi kararla
rın halkın vicdanını tatmin etmediğini söylemiş
ve buna bir misal olarak bir buğday yolsuzluğu
dol ay isiyle bir Bakan hakkında verilen karara
rağmen, teşrii masuniyetin ref'ine lüzum görmiyen karara rağmen âmme vicdanında bu yara
nın işlediğini söylemiştim. Siyasi heyetler hiçbir
zaman mahkeme değildir.
Arkadaşlar, mahkeme olsa ne olur? Devlet
mahkemenin kararını tatbikle mükelleftir. Benim
vicdani kanaatime, idrakime uymuyorsa mah
kemenin de kararının haksız olduğunu söyle
rim. Buna hiçbir mâni yok. İnsanların kafası
konserve kutusu değildir, mahkemenin azaları
böyle düşünüyor diye oraya, fikirleri sokma
ya kimse muktedir değildir. 32 milyonun
31 999 999 u bir fikirde bulunur, ben karşısına
çıkarım o fikrin doğru olmadığını müdafaa
ederim; demokrasi budur. Profesörü muhatap
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almıyorum, filânı muhatap almıyorum diyen,
kendinden geçme bir pervasızlık rejimi değil
dir.
Arkadaşlar, devam edelim, zarflarda çok şey
var. Aklıma geldi, sözcüsü ile başkanına ce
vap veriyorsun Bölükbaşı da, buraya gelip
konuşan eski bir hâkim vardı, benim bulunma
dığım bir arada o kadar ağır konuşmuş ki,
bir insan söz söylüyor, tenkid edebilirsin. Ha
ya edilmiyormuş, şu yapılmıyormuş, bu yapıl
mıyormuş.
Sözlerini okudum arkadaşlar. Hayadan ne
kadar nasibedar olduğunu anladım. Onun üze
rinde fazla durmıyacağım. Yalnız bana hü
cum ederken, sövme edebiyatı ile göze girme
cabası sarfederken bir de memleketin yakın
olan Ağrı dağından bahsetmiş. Ben konuşma
sının seviyesini gördükten sonra Ağrı dağım ha
tırlamadım, sadece çukurları hatırladım. Bi
lirsiniz Süleyman Nazif'in bir kötü insana hi
tabını: «Sana alçak diyemem çünkü sen çu
kursun» demiş. Çukur tâbiri mühimdir edebi
yatta.
Komisyon başkanı bizim tahrifat iddiamı
zı çürütebilmek için aklı, mantığı, insafı bir
tarafa bırakmış, kendi hayalinin icadettiği
yosunlara sarılıyor. Bakınız ne diyor? 'Bir baş
ka misal, «Efendim, Bölükbaşı TRT den bant
kopyası Meclise gelince hakka rücu edildi, tâ
biri caizse ikinci bir tahrife başvuruldu» diyor.
Ama, diyor, bunda mantıki imkânsızlık var.
Çünkü, Meclisin tutanağı basıldıktan aylarca
sonra TRT nin bandı Meclise gelmiştir. Na
sıl olur, diyor, yani bir çocuk anamın düğü
nünden 6>ay evvel doğdum diyemezse, bu da.
imkânsızdır», diyor.
Arkadaşlar, hâdise hiç de öyle değil. 6 Mart
ta, burada konuştuğum zaman, tahrifat iddia
sını ortaya attığını zaman Meclisimizin Sayın
Baykanı tahkikat yapılacağını, neticenin Yüce
Meclise arz edileceğini söyledi. Onun bu sözünü
Meclisin steno bürosunda çalışanlar, zabıtla
rın sıhhatinden mesul olanlar, hepsi duydu.
9 Martta burada dinlettiğim ses bandının muh
teviyatını, ilerde ne olur olmaz, bantdaki de
ğişikliği siz yaptınız gibi bir ithamla karşı
karşıya gelebiliriz, henüz hakka rücu etme
havasına girmiyen bu tahrifeilerdon bir vesika
elde edelim düşüncesine kapıldık ve 9 Martta
Tutanak Müdürlüğüne burada tahrifat olduğu
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dediğimiz nokta ile alâkalı olarak tasdikli tu
tanak verilmesini istedik. Bantla karşılattırı
yorlar ve 8 sayfalık tutanağı veriyorlar. Bant
la karşılaştırılmış, dediğim gibi noktası virgü
lü de tashih edilmiş. Ondan sonra arkadaş
lar, tahrifcilikte ısrarda kararlıdırlar. Ama zor
oyunu bozuyor. Bizdeki bandı bizim tahrif et
tiğimizi iddia edebilirlerdi ama bir de TRT
müessesesi vardı, özerk bir müessese. Burada
Başvekilin bu konuşmasının banda alındığını
öğrendik. TRT bütçe müzakereleri vesilesiyle
Hükümet sözcülerinin ve grup sözcülerinin ko
nuşmasını mikrofondan teype alıyor, vazifeli
arkadaşımız gidip Başvckil'n konulmasını ora
da dinliyor ve seçimi yenilemek değil, seçimi
yenileriz sözünün orada bulunduğunu tesbit
ediyor. TRT Umum Müdürüne müracaat edi
yor, TRT Umum Müdürü alâkalıları çağırı
yor, ne var teypte diyor; secimi yen'lcriz. Di
yor ki, «Ben partinizin talebi üzerine bunu
veremem ama Meclis Başkanlığı isterse veri
rim, şurada gözünüzün önünde zarfa koyuyo
rum
kapatıyorum
üzerini
mühürlüyorum,
hiçbir soy olmaz, resmî kanaldan istenmelini
temin edin» diyor. Memduh Erdcmir 18 Nisan
da M n clh Başkanlığına müracaat ediyor, di
yor k i : «Başvekilin mezkûr konuşması TRT
tarafından banda alınmıştır. TRT deki bant
getirildiği takdirde iddia tamamiyle tesbit ola
caktır.»
Şimdi arkadaşlar, ben 9 Martta seçimi ye
niliydim veya yenileriz sözü üzerine yenile
mek sözünün ikâme edildiği bir oyuna başvu
rulduğunu bu kürsüde söylüyorum
arkadaş
lar.
SEMAHATTIN
BAYBURA
(Adana) —
Mecl'si boş yere işgal ediyorsunuz, palavra mı
dinliyce^ız.
BAŞKAN — Sayın Baybura rica ederim, sü
kûneti bozmayın efendim.
OSM.AN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yahu
hocam diye hitabederdin, biraz hürmetli ol.
SEBAHATTİN BAYBURA (Adana) — Ben
mi sana hocam diye hitabederdim, yalan bu..
BAŞKAN — Sayın Baybura size ihtar edi
yorum lütfen sükûneti bozmayın, sükûneti
bozmaya hakkınız yoktur efendim, sıkıldınız
sa dısan çıkın rica ediyorum.
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Dün
bana hocam dediğini söylemek benim hiçbir J
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derdime deva olmaz, hiçbir dâvamı ispat etmez.
Bunu söylemek için sebep yok. Kardeşi Cemal
benim talebemdi, merhum babası da dostumdu, bu da bana daima hocam diye hitabederdi, ama gayreti partizanlıkla şimdi hocam di
ye hitabettiği adama bu muameleyi yapıyor.
Demek ki onun da seviyesi bu imiş.
Arkadaşlar, 9 Martta seçimi yenil'yelim ve
ya yenileriz sözünün yerine, seçimi yenile
mek sözünün bantta yerleştirildiğini
burada
söylüyorum, elimdeki ham tutanakta da se
çimi yenil'yelim yazılı olduğunu söylüyorum.
9 Martta tasdikli suret istediğim zaman bunu
bilen o insanlar demezler miydi: «Meclis Baş
kanlığı vasıtasiyle, ham tutanakta seçimi yeni
liydim yok, seçimi yenilemek var veya bant
ta böyle bir tahrifat yok, Meclhin bandında
seçimi yenileriz yazılı?...» Hiçbir şey söyliyemiyorlar, elimize vesika veriyorlar, burada ileri
sürdüğüm iddiayı harfiyen
teyidediyorlar.
Mealisin Muhterem Başkanı bize göre bir ha
taya düşüyor, iktidar lehire yapıldığını iddia
ettiğimiz bir tahrif ve sahtekârlık tahkik işi
ni tek başına bir A. P. li İdare âmirine havale
ediyor ve sözüm ona tahkikat devam ediyor.
18 Nisanda Memduh Erdemir, getirin TRT de
ki bandı, karşılattırın hakikat meydana çıka
cak deyince arkadaşlar, su gelince teyemmüm
bozuluyor, tahrif cdilm'ş bandın yerine tahrif
edilmemiş asıl bant ikame ediliyor, ondan son
ra tutanak da henüz matbaaya gitmemiş,
11 Mayısta gidiyor, dikkat buyurun, 18 Nisan
da Memduh Erdcmir, getirin bandı karşılaş
tırın, diyor, aradan günler geçiyor 11 Mayıs
ta Meclis tutanağı matbaaya gidiyor, bir - iki
gün evvel ne h c bir hamiyetli zat zuhur edi
yor, her ne kadar teypten geçmişse de iş ihti
laflı, dcdikodulu olduğu için bir de ben göz
den geçireyim diyor, bantla karşılaştırıyor ar
kadaşlar, o zaman «mek» değil «riz» olduğunu
anlıyoruz.
Demez m'siniz, mademhi bir tahkikat mev
zuu idi ve Mecliste tahkikat yapmıyordu, Bölükbaşı'nm ithamlarını, tahrif iddialarını bil
diğini komisyonda söliyen bu şef, tahkikatı da
tabiî biliyordu, tahkikatın el koyduğu b'r şe
ye ben ne diye el süreyim, bantla karşılaştırmak
benim de vazifem değil, vaktiy.e de bantla
karşılaştırılmış, nemelâzım ben noktasını, vir-
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gülünü, şeflere ait tashih vazüesi ne ise onu ya
payım, demiyor tutuyor, sözüm cna, tashih edi
yor.
Arkadaşlar biran için bey 1 e bir tashih hâ
disesinin olduğunu kabul edelim, acaba bu za
tın kullandığı bant Mcmduh Erdemir'in 18 Ni
sanda Meclis Başkanlığına vâki olan müracaa
tında TRT deki bandı getirirseniz her şey anla
şılır dediğine göre, bunun üzerine Meclisin ha
kiki bandı tahrif edilenin yerine ikame edil
mesi midir? Şimdi bunun hilafını komisyon ne
ile iddia ediyor. Buna rağmen sayın komisyon
başkanı yosuna sarılıyor, TRT nin bandı ay
larca sonra geldi tutanak basıldıktan sonra,
Bölükbaşı yanık yor, diyor. Bülükbaşı yanılmıyor, siz kendinizi' yanıltmak pahasına haki
katleri örtmeye çalışıyorsunuz.
Muhterem arkadaşlar, şimdi eskiye ait me
selelere de burada temas ediyorlar, çok söz
ler söylendi okuyacağım neler söylediklerini.
Ben o ağırlıkta cevap vermiyeceğim, sadece
vakıaları, vesikaları, mantığı konuşturacağım.
Tutanağın fotokopisinden gruplara birer t a r e
veriyorum. («Gruplara birer tane veriniz» di
yerek salondaki hademelere birkaç kepye verdi),
Bilirsin Fcyzioğlu o -günleri değil mi?
Arkadaşlar, benim vaktiyle Mecl's kürsü
sünden söylediğimi mahkemede inkâr ettiğimi
söylüyorlar. O zaman kahraman gibi konuşmu
şum, sonra mahkemede tavşan gibi titremişim,
inkâr etmişim. B'r can için canana minnetimiz
yok. Eğer o kadar korkacak insan olsak hiç
kimse bizi mecbur etmediği halde 22 seneden be
ri hayatımızı, hürriyetimizi, servetimizi Millet
uğrunda harcamak istemezdik ve böyle bir ciha
da katılmazdık arkadaşlar. Korku bir kere Bö
lükbaşı'ya yakışmıyan bir şey. Onu 22 Şubat'ta
titriyenler bilir. O akşam Fcyzioğlu da burada,
İsmail Rüştü Aksal, sarıldı boynuma öpüştük,
senin dedi hareketini ne kadar takdir ediyorum.
O günkü buhranlı günde Hükümetin maneviya
tını takviye için arkadaşlara söylediğim sözle
rin asaleti karşısında gözleri yaşararak İsmail
Hakkı boynuma sarıldı. «Ümit kalmazsa dedim
İsmet Paşaya, «haber ver, Meclise gidelim, ge
lip bizi oradan alsınlar, orada kurşuna dizsinler.
Anadolu'da bir söz var, yiğit ölür namı kalır.
Biz ölelim şerefimiz söylensin.» Hayatı bu kadar
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istihkar eden bir insana korku izafe etmek bence
ahlâk ölçülerinin dışında kalan bir gayrettir ar
kadaşlar.
Sonra soruyorum bu hukukçu zata, Komisyon
Sözcüsüne, mebus Meclis kürsüsünde söylediği
sözden mesul müdür ki Bölükbaşı burada söyle
diğini mahkemede inkâr etmiş olsun? Diyor ki,
siz Meclise hakaretten mahkûm oldunuz. Nerede
hakaret etmişim? Mecliste. Söylediğim iddia
edilen söz de, şimdi fotokopiyi okuyunca o sözün
nasıl uydurma olduğunu anlıyacaksımz.
Arkadaşlar, efendim iki âza mahkûmiyetime
karar vermiş, mahkeme Başkanı olan şimdi Tem
yizdeki zat da muhalif kalmış. Madem ki baş
ların sayısı iki imiş, onlarınki mutebermiş, Baş
kanın mütalâası muteber değilmiş. Sayın hukuk
çuya soruyorum, ben burada sık sık akim, man
tığın şahadeti karşısında başka şahadete itibar
edilmez derim. Tekrar ediyorum, aklın, mantı
ğın, ilmin ve hukukî bedahatin karşısında başka
hiçbir şeye itibar edilmez. Cumhuriyet tarihinde
Mecliste söylediği sözden dolayı, Meclis salonun
da söylediği sözden dolayı kendisine hakarette
bulundu diye inzibati cezalar verilen düzinelerle
milletvekili vardır.
Şimdi zabıttan okuyacağım, hiçbir milletve
kilinin hakaret teşkil eden sözlerinden dolayı is
ter Hükümete, ister Meclise, ister Reise olsun
takibat yapıldığı vâki değildir. Çünkü Anaya
sanın sarih emri karşısında hiç kimse buna
cüret edememiştir, gülünç olmak, tarihe zalim
geçmek pahasına böyle bir şeyi aklından geçirememiştir. Ama bunun bir istisnası olmuş, mu
ayyen bir devrin temsilcileri vilâyetini kaza
yapıp kurtulmak istedikleri adamdan kurtul amıyacaklarını anlayınca onu seçim zamanı zin
dana göndermek istemişler. İşte o zaman Ana
yasanın bu hükmü çiğnenmiş, Mecliste söyledi
ğim iddia edilen sözden dolayı mahkûmiyetim
sağlanmış. Anayasanın sarih hükmüne rağmen
mahkemede karar veren insanların sayısı iki
değil, başları 150 de olsa hukuk' dışıdır, vicdan
dışıdır arkadaşlar. Sayıları çok olana değil,
hukukî bedahate boyun eğip zulme alet olmıyan
mahkeme başkanının sözüne itibar etmek lâzım
dır. Bunu herkes bilmese, hukukuçu olan Ko
misyon Sözcüsü çok iyi bilir.
Arkadaşlar, elinizdeki fotokopiye bakınız.
Bir Meclis zaptının bir sayfası. Bakıyorsunuz
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orada makina ile yazılmış gayet düzgün cümle
ler var. Ondan sonra el yazısı ile yazılmış bir
takım cümleler var. Yazı kimindir, biraz son
ra açıkhyaeağım. Yazı sahibine mahkemede
soruyorlar, bu nedir diyorlar, bu yazı senin mi?
Evet benim el yazım. Çünkü aksini söylemek
mümkün değil, istiktap ile derhal anlaşılır. Peki
bu makina ile yazılanlar ne? Makina ile yazı
lanlar teypteki sözlerdir, bunlar ise teype seç
meyip de stenografların tuttuğu sözlerdir.
Arkadaşlar, hiç uzağa gitmeye lüzum yok,
bu ifadeyi veren zat, şimdi bu Meclisin Tutanak
Müdürüdür. Bakıyorsunuz ne garip: «Tekrar
ediyorum, Haysiyetiniz olsa idi böyle kanun çı
karmazdınız.» Bir yukarı yazılmış, bir aşağı
yazılmış, oklar konmuş, münasip yer aranmış.
Ondan sonra bakıyorsunuz, bunları da bir ta
rafa bırakın, Reis şöyle bir tebliğde bulunuyor.:
«Efendim, Bölükbaşı Riyasete Haysiyetten mah
rumlar» tâbiri ile tecavüz etmiştir, kendisinin
üç inikad için Meclisten çıkarılmasını yüksek
reylerinize arz ediyorum... Kabul edenler... Etnıiyenlcr... Üç inikad için kendisi Meclisten çıka
rılmıştır efendim.» Buraya «Stenograflar tut
muş da Bölükbaşı'nm teypten tesbit ettiğimiz
sözlerinin yanı başına bunları ilâve ettik» diyen
lerin hilafı hakikat beyanlarını bir tarafa bı
raksak bile teyp ne diyormuş, Meclisin Reisinin
'tebliği, Riyasete hakaretten ceza verilmiş. Bu
bir -bedahat arkadaşlar. Bakıyorsunuz Mecli
sin zaptına, basılan zaptına, bu cümleleri son
radan ilâve ettirenler diyorlar k i ; bu cümle
leri ilâve ettirdik. Haydi «kanun çikamıazdınız
haysiyetiniz olsaydı» dedir/dik, kanununu da
Meclis
çıkarır
diyelim, bir hilei seriye
uyduralım şu Bölü'kbaşı'yı, iki de âza bu
lalım mahkûm ettirelim aıma Reisin tebli
gatı diktafonda tesbit edilmiş, Riyasete haikare'tten ceza veriyor. Meclise hakaret olmuş da
neden ceza verilmemiş diye bir sualle bu yapı
lan şeylerin hepsi çürütülebilir diyorlar, bir
marifet daha gösteriyorlar. Onu da okuyayım,
Meclisin basılan zaptına bakınız arkadaşlar, ne
yazdırıyorlar. Reisin tebliği: «Efendim, Bölük
başı Millet Meclisi ve Riyasete
(haysiyetten
mahrumlar) tâbiri ile tecavüz etmiştir, kendisinin
üç inikat Meclisten çıkarılmasını Yüksek Rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Üç inikat, için Meclisten çıkarılmıştır.»
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Görüyor musunuz sahtekârlığı? Arkadaşlar,
namuslu insanların kıtlığı yok hamdolsun, her
tarafta bulunuyor. O zaman Meclisin Reisi İh
san Baç aıtkadaşımızdı, benim bildiğim çok na
muslu bir arkadaştı. Ha'ttâ birgün bir Balkan
kendisini kovaladı da, dedim bu makamda dur
mak senin için züklür, istifa et. Bu arkadaşa
mahkeme soruyor, Bölükbaşıya neden ceza ver
din? Sarahaten hatırlıyorum, Riyasete hakaret
ten ceza verdim. Meclise hakaretten ceza verdin
mi? Onu hatırlamıyorum. Ama, Bölükbaşı. di
yor haysiyetten mahrumlar, sö'zünü söyledi,
bundan dolayı ceza verdim, bu sözden sonra
Meclisi terk edinceye kadar hakaretâmız bir
tek söz söylemedi. Zapta bakıyorsunuz, basıknış
zapta, şu el yazısı ile uydurulan cümle oraya
geçirilmiş, «Haysiyetiniz olsa idi böyle kanun
çıkarmazdınız» denmiş. Bu suretle sahıtcıkârlık
anlaşılıyor.
Şimdi, hukukî bedaihate rağmen Anayasayı
çiğneyip bir devrin zulüm felsefesine uşaklık
etmiş iki başı muteber sayıp da namuskârlığm
şahikası olmuş bir mahkeme başkanını şimdi
Temyizde âza, onun muhalefet şerhine itibar
etmiyen komisyon başkanına, müsaade .ederse
niz, bâzı şeyler okuyacağım.
Şimdi Ali Fuad Başgil dostumun burada
olmasını çok isterdim, o her halde bana dostum
dedi diye ta'nctınezdi, çünkü dostluğumuz ka
dîmdir, kara günlerin hâtıralarına bağlıdır.
îsviçrede idi, Meclis tutanağı
gönderildi,
A1İ Fuad Başgil, diğer bütün ilim adamları gibi
hukukî mütalâasını «bildirdi. Aynen şunu söylü
yor : «Bölükhaşrnm Meclisteki sözleri, söyle
diği iddia edilen sözler, vâki dahi olsa Mec
lisin şahsiyeti mâneviyesi ile hiçbir alâkası yciktur, sadece muarızlarına hitaben söylenmiştir,
hâdisenin seyri, kullanılan ifadeler onu gösteri
yor.» Nasıl M'celisin mânevi şahsiyetine
ha
karet eder bir mebus? Kendi grupu var, fikir
leri lehimde rey veren muhalefet grupları var.
Geçenlerde komisyon başkanı burada ifade etti,
bâzı kazaların Kırşehir'e bağlanması mevzuun
daki takririmin lehinde ayağa kalkıp rey veren
birçok Demokrat Partili milletvekili arka
daşlarımız vardı. Onları da hürmetle hatırla
rım. Bir tanesi de Lûtfi Kırdar, merhumdur.
Bir insanın kendi fikrine rey veren, kendisini
dcsteldiyen bütün insanları da içine
alacak
şekilde Meclisin mânevi şahsiyetine hakarette
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bulunması zaten bahis mevzuu değil. Diyor ki,
«Ne sözleri Meclisin şahsiyeti mâneviyesine, ne
Heyeti Umumiyesine müteveccihtir, ne de bu
sözler söylenmiş olsa, suçtur, Anayasanın kati
hükmü budur.»
Aılkaıdaşlar, buna rağmen zulüm makinası
işledi.. Adaleti vasıta yaparak zulüm yoluna
sapanlar için tarihte .söylenmiş bir söz var, onu
(hatırlarım. Yıldız'da muhakeme edilirken Mit
hat Paşa merhumun Abdülhamide yazdığı bir
tezkere vardır» «Efendimizin ecdadı izamından
bâzıları yaşadıkları asrın icabına uygun olarak
istedikleri başı uçururlardı. Bunların çoğu zul
mü sarih olmakla beraber onların şerefine, na
musuna halel getirmezdi. Keşke efendimiz dile
diği başları uçursa da adaleti alet edip namusu
devleti hetıkctınese..»
Olmuştur, bunlar bu memlekette, olmuştur
arkadaşlar.
Şimdi arkadaşlar bakınız, o karardan bir ta
ne de getirdim. Geçenlerde Komisyonumuzun
Muhterem Başkanına bu karardan bir tane tak
dim edeceğimi söylemiştim. Aşağı inince Meh
met Bey nereye gönderelim dedim, istemem dedi.
Riyasete takdim ediyorum, belki lâzım olur, ko
misyon istemedi.
Bakınız arkadaşlar, iki kişinin dediği doğru,
mahkeme başkanının dediğinin ehemmiyeti yok
tur diyen, Anayasanın 17 nci maddesindeki bedahate isyan eden sayın sözcünün ibretle dinle
mesi için bâzı şeyler okuyacağım. Mahkeme rei
sinin muhalefet şerhinden bir parça: «Her ne ka
dar Büyük Millet Meclisinden gönderilen cevabi
tezekrede muhtelif encümen reisliğinde kırmızı
kalemle yazılmış telden ibareli bir yazı müsved
desinin ve diktafon şeridinin mevcut bulunmadı
ğı yazılı ise de, dinlenen şahitlerden eski Devlet
Bakanı Muammer Alakant - galiba şimdi Adalet
Partisinden - ve eski Kırşehir Milletvekili Ahmet
Bilgin şahadetlerinde Osman Bölükbaşrnm teşriî
masuniyetinin kaldırıldığı gün mumaileyh ile bir
likte Muhtelit Encümen Reisliğine gittiklerini ve
bir dosyada baş tarafına kırmızı kalemle yazıl
mış «telden» ibareli bir yazı müsveddesi ile dik
tafon telini gördüklerini ve yazı müsveddesi mündericatmın Osman Bölükbaşı'nm Riyasete haka
ret ettiğinden dolayı kendisine inzibati ceza tâ
yin olunduğuna mütedair bulunduğunu ve Os
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man Bölükbaşı'nm bunların muhafazası için Muh
telit Encümen Reisliğinden rica ettiğini ve Rei
sin «Merak etmeyin birş ey olmaz» diye teminat
verdiğini beyan etmelerine ve bilhassa şahit Bü
yük Millet Meclisinde Zabıt Kalemi Müdürü Ah
met Varol - o zaman muavindi, - stenograf Sü
leyman Teymüroğiu, Mustafa Ünver ve Necati
Zahal'ın şahadetleri muhteviyatına binaen maz
nun Osman Bölükbaşı'nm hâdise günü Büyük
Millet Meclisindeki konuşmalarının aynı zaman
da kontrol maksadijde diktafonla tele alındığı
anlaşılmaktadır.»
Meclisten yazı geliyor, diktafonla tele alın
madı. İşte Kâbei millet. O Kâbei milletin altın
da bulunmaya lâyık olmryan birtakım insanlar o
Kâbei millete kendi şahıslarının çamurunu sıçra
tabiliyorlar.
«Maznun vekili Muammer Aksoy tarafından
fotokopisi çıkarılarak mahkemeye tevdi kılman
daktilo ile yazılmış ve fakat bâzı satırlar arasına
kurşun kalemle bâzı cümleler ilâve edilmiş bulu
nan yazı müsveddesi alâkası bulunması sebebiyle
şahitlerden Ahmet Varol'a gösterilmiş ve bu şahit
yazı müsveddesindeki daktilo yazılarının dikta
fon şeridinden alındığını ve bunlar arasına kur
şun kalemle kaydolunan yazıların kendisi tara
fından yazıldığını ve her ne kadar Osman Bölük
başı'nm Meclis içinde, «tekrar ediyorum, haysi
yetiniz olsa böyle kanun çıkarmazdınız,» dediği
ni işitmemiş ve diktafon şeridinde de böyle bir
cümle bulunmamış ise de zabıtta böyle bir cüm
lenin bulunmasından dolayı bunu daktilo yazıları
arasına kaydetmiş olduğunu ve esasen maznunun
'bu hakareti mutazammm sözü kürsüden inmiş bu
lunduğu bir sırada söylemesine binaen diktafon
teline geçmemiş bulunacağını beyan etmiştir. Dos
ya meyanmcla mevcut yazı müsveddesi fotokopi
sinin tetkikinden görüleceği üzere maznun Osman
Bölükbaşı kürsüden inip, oturmakta olduğu yer
den eşyalarını aldıktan sonra dışarıya çıkacağı
sırada Meclis Reisvekilinin suali üzerine «Bana
sorma bana tecavüz eden Dahiliye Vekiline es
vap verme hakkı tanı» sözünün daktilo yazıları
meyanmda bulunmasına ve binnetice şahidin şa
hadetine göre bunun diktafon telinden alınmış
elmasına, bu hal şahit Ahmet Varol'un hakareti
mutazammın cümlenin maznunun Meclis kürsü
sünden indikten sonra söylemesi sebebiyle dikta
fon tonuna geçmemiş bulunabileceğine mütedair
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şahadetini de tamamiyle yalanlamış bulunmakta
dır.»
Arkadaşlar, bu nasıl diktafon makinasiymiş,
şuraya bakın, söylemişim hepsini almış ama beni
suçlıyacak, suçlamak için icadcdilen cümleleri
almamış. Bu ne kadar hassas makineymiş, Yüce
Meclise hakaret olursa ben kulağımı kaparım de
miş, makina almamış. Ama makina neyi almış
bakın: (Osman Bölübaşı — Bana sorma bana te
cavüz eden Dahiliye Vekiline cevap verme hakkı
tanı.» - Eesmî tutanağın altına - «Tekrar edi
yorum haysiyetiniz olsaydı böyle kanun çıkar
mazdınız») Baş tarafı alıyor, son tarafı almıyor.
Ortada her şeyi alıyor beni suçlamak için kullan
maya karar verdikleri el yazısı ile yazılmış husus
ları almıyor.
Akim, mantığın, ilmin şahadetine itibar et
mek lâzım, demiştim. Acaba akılla, mantık
la, ilimle bunu nasıl izah edecek komisyonun
muhterem sözcüsü? Şekle sığınıp da iki âza
öyle söyledi, muhalefet şerhinin ne hükmü var
dır, demek herkese yakışsa da hukukçuya yakışmama.k ica'beder. Arkadaşlar, Meclis zaptı
nın tamamen tahrif edildiği, bakınız dalı?- ne
lerle anlaşılıyor, ne demiş diyorlar? «Haysi
yetiniz olsaydı böyle kanun çıkarmazdınız.»
Dinlenen âmme müdafaa şahitleri : Eski Di
yarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğlu, hâdise
tarihinde Meclis Reisvekili bulunan eski To
kat Milletvdkili İhsan Baç. İktidara mensup
arkadaşlar. Avukat Nurettin Ardıçoğlu, şim
di burada Milletvekili. Burdur Milletvekili
Behçet Kayaalp, Kars Milletvdkili Hasan Er
doğan, eski Kırşehir Milletvekili Tahir faşer,
İstanbul Gaaetci3inden Muhabir Tahir Şener,
esîki Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin, Meh
met Allmsoy; o da şimdi Milletvekili, Kırşe
hir Milletvekili Hayri Çopuroğlu, Kırşehir
Milletvekili Fazıl Yalçın, Cumhuriyet Gaze
tesi Ank:-;ra muhabiri Yurdakul Fincancıoğlu,
Kırşehir Milletvekili Osman Canatan, Tunceli
Milletvekili Aslan Bora, Malatya Milletvekili
Zeki Tolunay, Hürriyet Gazetesi Ankara Mu
habiri Emin Karakuş, eski Devlet Vekili Mu
ammer Alakant, Milyiyet Gazetesinde Muha
bir Tevfik Doğan, Burdur Millotveıkili Fethi
Çellkbaş, Dünya Gazetesi temsilcisi Oktay
Ekşi, Kars Milletvekili Turgut Göle, Tasın
ve Yayın Umum Müdür. Muavini Ziya Ter
men, şimdi A. P. li Senatör, artık sözüne ina
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nılır. Büyük Millet Meclisinde Stenograf Kâ
zım Yurday, Stenograf Necati Zahal, Steno
graf Süleyman Teymuroğlu ve Hakkâri Millet
vekili Uboydullah Seven - ki bu o zaman Divan
da bulunan bir D. P. Milletvekilidir. Ben ko
nuşurken şurada yanımda duruyordu - şaha
detlerinde müttefikan maznun Osman Bölükbaşı'nın, «Haysiyetiniz olsa böyle kanun çıkar
mazdınız» diye bir söz sarf etmediğini beyan
etmişlerdir. İçlerinde birkaç aded es/ki Devlet
Vekili bulunan, birçokları Milletvekili olan bu
.şahitlerin, birbirlerine mübayin düşmiyecek şe
kilde beyanda bulunmaları, şahadetlerinde sa
mimî oldukları netice ve kanaatini tevlideylemiştir. Bilhassa bunlardan hâdise tarihinde
Meclis R^isvekili vazifesini ifa eden Tokat Mil
letvekili İhsan Baç'ın maznunun Meclis Heyeti
Umumiyesine hakaret ettiğini hatırlamadığını
beyan etmesi de calibi dikkattir.»
Gelelim komisyonumuzun muhterem başka
nına. «Yalnız şahitlerden Kayseri Milletvekili
Fikri Apaydın, Zeki Aşan, Stenograf Mehmet Ersoy ve Etenograf Hüseyin Uğur maznun Osman
Bölükbaşrmn Meclis içinde «Haysiyetiniz olsay
dı böyle kanun çıkarmazdınız.» dediğini beyan
etmişlerse de aşağıdaki mucip sebeplere bina
en bu husustaki şahadetlerinde samimî olma
dığı neticesine varılmıştır.»
Ne diyor komisyonumuzun muhterem başjkanı? «Bölükbaşı konuşurken» diyor, «aramızda
yirmi santim mesafe vardı.» Peki yirmi santim
mesafe varmış da söylediğimi o duymuş, mik
rofonla aramdaki mesafe beş santim, beş san
tim mesafedeki mikrofonun kulakları sağır mıy
mış? Teyp maîkinası duymamış mı? Bu sözü
ağır bulmuş da utanmış, kulağını mı kapamış?
Değil arkadaşlar, değil. Türkiye'nin geçirdiği
maceraların hangi esaslara dayandığını anlamaık istiyenlere de ibret verici bir izah bu. So
nunda Ahmet Varol'un beyanını da tahlil eden
mahkeme başkanı neticede şuna va.rıyor, diyor
ki : «Bu söz - ben verdiğim için tetkik etsinler «tutanağa söylenmediği halde zuhulen geçmiş,
sehven geçmiş.» Mahkeme reisi o devrin fel
sefesini de nazara almış, fazla esmayi üstüme
sıçratmıyayım diye nezaket göstermiş.
Arkadaşlar, icadm, sahtekârlığın adı idhul
olur mu? İcadın, sahtekârlığın adı sehiv olur
mu? İşte arkadaşlar, diyeceksiniz ki, siz bunu
şimdi mi söylüyorsunuz? Yok arkadaşlar, ben
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Mecliste, bana Riyasete hakaretten ceza verildi.
Elimde şefin el yazısını da ihtiva eden bir tuta
nak sayfası var. Orada, «Riyasete hakaretten
verildi» diye söylemiştim. Muhtelit Encümenin
dosyasında bulunan telden yazdığım sayfada
Riyasete hakaretten ceza verildiğini söylemi
şim, şahitlerin şahadeti hepsi o zaman yapddı.
Yalnız, bunu nasıl elde ettiniz? diyeceksiniz. Zabıt Müdürünün bulunduğu odaya git
tim, şimdiki müdür orada şefti. Dedim, ha ko
nuşmam tesbit edildi mi teypte? «Edileli» dedi.
Bir suret verin, dedim, yazdı verdi. Baktım
orada bir şey var arkadaşlar, yan tarafta, ba
kıyorum. Baktım ki, el yazıları var. Var de
dim bu işte bir oyun, aldım cebime koydum.
Bunu Meclisten teşriî masuniyetim kaldırılır
ken de kürsüden ifade ettim. Sonra ben ha
pishaneye girdiğim için, 1 Temmuzda Kırşehir
vilâyet yapıldı, bizim de 2 Temmuzda tevkifi
miz kararlaştırılmış. Çünkü daha evvel tevkif
edilsek Kırşehir'de bayram yaptırmak müm
kün değil, olmuş. Ondan sonra hapishaneye gir
dik. Yüzlerce avukatımız vardı. Evdeki evra
kın yeıûni, benden sihirli anahtar mı var, fi
lân gözde, filân yerde diye hatırlamam müm
kün değildi, elbisemin cebindedir, bir yerdedir.
Uzun müddet aradıktan sonra bulundu, bu
mahkemeye ibraz edildi.
Bunu çürütmeye çalıştılar o iki âza. Mah
keme reioi dedi ki, «Bu uydurma bir delil ola
maz. Bölükbaşı müdafaasını Mecliste yapar
ken böyle bir şeye sahibolduğunu açıklamış
tır.»
Arkadaşlar yapılan zulmün karşısına kim
çıkmadı; üniversite, bütün profesörler çıktı.
Ali Fuat Başgil ta İsviçre'den hukukî mütalâa
gönderdi. Onun için kadim dostluğumuz var
dır diyorum, kara günlerin dostluğu bankadır.
Zenginin akrabası, mevki sahibinin dostu çok
olur ama o bize dostluğunu kara günlerde
göstermiştir ve hayatımız boyunca da, Allah
sıkıntıya düşürmesin onun, karanlık günlerin
de biz de onun yanında olacağız.
Arkadaşlar, muhalefet şahlandı, basın şah
landı, dünyada misali yok arkadaşlar. İşte
böyle bir zulüm yapıldı. İşte bu zulmü yapan
lar bu sahtekârlığa da tenezzül ettiler. Kimi
vasıta kullandılar benim meçhulüm.
Efendim mantığa bakın, ihtilâl olmuş, o
devre ait bütün hâdiselerin muhasebesi yapıl
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mış da böyle bir meseleye rastlanmamış. Allah,
Allah, bir ihtilâlde 10 yıllık bir devrede cere
yan eden bütün hâdiselerin muhasebesinin ya
pılmış maddeden mümkün değildir. Kimsenin
yalancı şahadetten mahkûm edilmemiş bulunııası, akla, mantığa istinaden, vesikaya istina
ben bir kimsenin bugün yalancı şahidolduğu:m söylememize mâni midir? Eğer her söyle
necek söz için bir kaziyei muhkeme isteni
yorsa siyasette hiçbir fikri ortaya atmaya im
kân yoktur. Bir arkadaş gelir, «Dün sokakta
giderken şöyle konuşuyordu vatandaşlar» der.
«Ben bir mektup aldım, şöyle diyorlar» der.
Efendim kaziyei muhkeme yok, sen bu sözü
nasıl söylersin, denmez bize arkadaşlar.
İşte arkadaşlar komisyonumuzun sayın baş
kam, halde, huzurunuzda yalan söylemiştir,
geçmişte yalan şahadctde bulunmuştur; komis
yonun sözcüsü huzurunuzda çatır çatır yalan
söylemiştir. Yalanlarının kazdığı çukur içinde
bulunmasına rağmen tecavüzlere yeltenmiştir.
Böyle bir komisyonla hakikat meydana çık
maz arkadaşlar. Bu komisyon kararlıdır, için
de muhalefete mensup arkadaşlar var. Ben
onların kararlı olduğuna dair bir şey söyliyemiyeceğim ama, onlar da vazifelerini yapma
mışlardır. Sade3e TRT den gelen, uzmanlık de
recelerini biraz evvel okuduğum zevatın rapo
runa istinaden, kendileri bu bandı dinle
meden çürük bir karara varmışlardır.
Bu komisyona arkadaşlar, Âyeti Kcr-ime ile
hitabetsek - tâbirimi mazur görün - iddiaları
mızı teyit için Âyeti Kerime söylesek, haşa
haşa, hakkı kabul ettirmek mümkün değildir.
Niçin, ham zabtı kaybettik diyoruz, daha evvel
Mecliste okuduğumuz bir evrak olduğu halde,
hukukî değeri yoktur dedikleri bir şey, kay
bolduğunu söyleyince aleyhimize hukukî bir
mesnet oluyor. Üç. arkadaşımız şahittir diyo
ruz, «onlar iddia sah'Jbi olanlarla aynı taraf
ladır», Kadı ola 'davacı Tnuzhir dahi" şahit, ol mah
kemenin hükmüne derler mi adalet» diyorlar.
Bantta vardır, arkadaşlarımız dinledi diyoruz;
onların şahadeti de makbul
değil. Bandın
da, seçimi yenileriz mi, seçimi yenilemek mi
olduğu ihtilâfıdır. «Geriye ne kalıyor arka
daşlar. Biran için kabul edelim ki bantta se
çimi yenileriz değil de yenilemek olduğu TRT
de tesbit edilseydi, ses böyle geliyor deselerdi,
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komisyon ne yapacaktı? Kaybettik diyoruz,
«Yalan söylüyorsun, kaybetmedin sakladın»
diyorlar. Bize inanmıyorlar, şahitlerimizin ifa
desine inanmıyorlar. Onların ifadesini sudan
sebeplerle çürütüyor. Komisyona gittiğiniz za
man, «Sizin yed-inizde kalmış, sizin tarafınız
dan değiştirilmediği ne malûmdur?» diye daha
ilk günden söylüyorlar.
Arkadaşımız İsmail Hakkı Akdoğan tekriri
ımü'^a'kore ve tov&ûi tahkikat talebende bulun
mak üzere müracaat ediyor, müracaatına vak
tiyle TRT de PTT de çalışmış, hocalık yap
mış bir fen adamının raporunu da ekliyor; ora
da, «seçimi ycnilcmök» yazılı, aletle de bunun
fennen tesıbitinin mümkün olduğu yazılı. «Fa
kültelerde bu yapılır» diyor.
Buna rağmen arkadaşlar, burada diyorlar
ki, bâzıları, «Efendim, sizin bandınızda yenileımek çıksa ne olur? Madam ki, diyorlar TRT
deki bantla Meclisteki bant birbirinin aynıdır,
sizin bantm ne kıymeti var?» Demek bizim
'bantta seçimi yenilemek okluğu TRT de tesbit
edilse dahi bizim hiçbir şeyimize
inanmıyan
ve bu inanmayışmı da bu kadar mantıksız mes
netlere dayıyan insanlar ne diyeceklerdir?
«Efendim bant sizde durdu, sizin değiştirmedi
ğiniz ne malûm, işte Meclisin bantı işte TRT
nin bantı. Sizin, Mecliste çalışanlardan daha
dürüst olduğunuza dair elinizde bir ilâhi hüccet
mi var?» diyecekler onu da yapacaklar niltekim
yaptıkları o.
Ondan sonra arkadaşlar, ama şimdi TRT
den maksatlarına uygun birşey alınca, hiç kıy
met vermiyeccıkleri bedihi olan birşeyc sarılı
yorlar. Kârından hissemiz var, biz zararına ka
rışmayız. Resmî vesika gösteriyoruz, iddiayı or
taya attığımızdan üç gün sonra sıcağı sıcağına
onu tevsik için bir vesika istemişiz. Ses bantı
ile karşılaştırmışlar, noktasını virgülünü tesbit
etmişler, iddiayı bildikleri için, aman bir yan
lışlık olmasın dikkati içerisinde bunu yaptık
ları muhakkak olduğu halde, elimize verilen
bu vesikayı da arkadaşlar biraz sonra görecek
siniz, yosun tâbirine dahi lâyık olmıyan su
dan sözlerle çürütüyorlar.
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i delil mi icadedcccğiz? O zaman elimize ne geçI ıtiyse onunla geldik, Meclis kürsüsünde söyle
dik ve ona istinadediyoruz. Sanki delil icadetmemiz lâzım.
Arkadaşlar bu komisyonla başa çıkılmaz.
Bu komisyon, manen iflâs etmiş dur komisyon
dur. Başındaki yalan söyliyen, sözcüsü yalan
söyliyen, geçmişte yalancı şahit insanlar.. Sonra
bu komisyon tarafsızım, diyor, arkadaşlar. Na
sıl tarafsız olurmuş. Şu .hareketleri yapan ta
rafsız olmaz bir. Komisyonun Başkanı, araştır
ma önergesi burada müzakere edilirken, Yüce
Meclisin huzurunda iddiamızı çürütmek üzere
Adalclt Partisinin sözcülüğünü yapmış, kararıI nı peşinen vermiş bir hâkim. Ondan sonra, Ada
let Partili arkadaşlar bizi mazur görsünler,
kendilerini de hâkini veya hakem kabul etanek
mümkün değil.
Şimdi zaibıtdan okuyacağım. O gün tahrifat
iddiasını ileri sürdüğüm zaman herkesin dinle
mesi ve ıhclkikaten 'bu vâki ise yapanla
rın başı ezilmesi lâzım demesi lâ'zımgelirdi.
Öyle yapmıyorlar
arkadaşlar, bir
I iddiayı hiçbir talıkika tabi tutmadan yerI lerinden koro halinde bağırıyorlar, «iftira
ediyorsun», diyorlar. Tahkikat yapmadan bizi
I müfteri ilân eden insanların hâkimliği, hakem
liği olur mu?
12 Aralıkta 'burada konuluyorum - Şimdi
I zabıtları okuyacağım - nasıl ses montajı yapıl
dığını izah ediyorum; bağırıyorlar koro halin
de : «O sesmontajmı siz yapmışsınızdır» Komis
yonda daha başında; «sizin bu tahrifatı yap
madığınız ııc malûm?» diyorlar. İsmail Hakkı
arkadaşımız «Fen Fakültesine bu iş gitsin» de
diği zaman, «Seçimi yenilemek çıksa ne çıkar,
I o sizin elinizdeydi, ona güvenilir mi? Meclisin
ve TRT nin bantı ^birbirine uyuyor» diyorlar.
Komisyonun muhterem Başlkanı da İsmail HakI ki aıikadaşımızm bu mevzuda söylediği sözleri
'burada teyidetmiştir. Şuraya çıkmıştır, bir soh
bet esnasında diye başlamış, arkasından Allah
şaşırtmış, müzakereler esnasında bir arkadaş
bu bantm sıhhati ne malûm, eledi. Buna İsma
il Hakkı arkadaşımız istinadediyor, dedi.

Soruyorum size, böyle bir komisyonun önün
de bir iddianın doğruluğunu ispat etmek müm
Arkadaşlar, bu komisyonla hakikat arankün müdür arkadaşlar? Mümkün değildir. Ko I nıaz, bu komisyon manen iflas etmiştir. Ne bu
misyon sözcüsü diyor ki; «10 ay geçti, iddiala
komisyona güveniyorum, - darılmasmlar - ne
rını ispat edecek delil bulamadılar.» Yahu biz I de tahkikat yapmadan yerinden koro halinde
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bana «iftira ediyorsun» diye bağırana, «ses
montajını sen yapmışsın», diye bağıran Adale't
Partili milletvekillerine itiınadediyorum. Her
halde milletten rey almaları şu vakıalar kar
şısında kendilerine itimat hakkına sahiboluçuıına mâni değildir.
Evet; hali müdafaa edelim derken geçmişe
karıştılar. Geçmişin de ne berbat işleri olduğu
nu burada bizi söylemeye mecbur ettiler.
Muhterem arkadaşlarım; şimdi gelelim şu
Komisyonun Sözcüsünün bâzı iddialarına: Bu
rada gördünüz; Komisyon Sözcüsü ilk defa Par
lâmentonun huzuruna çıkıyor. Gayet ciddî ko
nuşması lâzım; hukukî esaslardan, mantıktan,
vakıalardan ayrmmaması lâzım. Hattâ haksız
tarize bile uğramış olsa Meclise niyabeten vazife
görüyorum, diyerek hazımkâr bir hava içinde
konuşması lâzım olan zat burada okudu, bilirsi
niz, bendedir konuşmaları.
Suat Osmanoğiu isminde bir zat. Bu zat
TRT de„ PTT de çalışmış, hocalık yapmış bir
zat. Bugün stüdyosu var. Sanki bu leblebi
tüccarıymış, pastırma tüccarıymış gibi, bunun
verdiği raporu istihfaf etmek için «bir tüccar
dan alınmış» diyorlar. «Özel bir kişiden» dese
ler bir dereceye kadar, (tüccar) lâfını okuyan
yadırgıyacak. «Tüccar osilograf aletinden ne
anlar, bilmem armonik anelizden ne anlar, streskop aletinden ne anlar?» diye insan birden bire
yadırgıyacak. O yadırgamayı sağlamak için
koymuşlar.
Buraya geliyor arkadaşlar aynen söylüyor
lar : «Postanenin arkasında tamirci» ondan son
ra duruyor, «hurdacı, âlim işte bu imiş, esnaf
tan bir zat. Yani anlamaz olduğunu söylemek
için esnaf diyorum.» Arkadaşlar, bu zatın bu
işten anladığına dair, kendileri ile Komisyonda
arkadaşlık eden İsmail Hakkı Akdoğan'm ver
diği takrirde sarahat vardır arkadaşlar. Tekriri
müzakere ve tevsii tahkikat talebeden arkadaşı
mızın verdiği takriri okuyacağım. Komisyonun
ne kadar ciddî çalıştığını oradan da anlıyacaksmız. Bakınız arkadaşımız osilograf aletiyle bu
işin tesbitinin mümkün olduğunu falan belirttik
ten sonra «Bu hususta uzun yıllar TRT ve PTT
İdaresinde vazife görmüş ve hocalık yapmış yet
kili bir fen adamına ait rapor eklidir.» demiş.
Bunu bilen Komisyon Sözcüsü burada hurdacı,
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tamirci, postahanenin arkasında (postacı, pos
tacı) diye türkü söyler gibi, âlim bu imiş, Einstein bu imiş, der gibi müstehzi ifadelerle konu
şuyormuş. Burada yazılı bu. Eğer bu adamın
bu hüviyette olduğundan şüphe ediyorsan, ko
misyonsun, her türlü tahkikatı yapabilirsin, ada
mın antetli kâğıdı var, telefon eder çağırtırsın,
geçmişte nerede bulunmuş, telefon eder öğrenir
sin. Ben biraz evvel bir arkadaşımdan rica et
tim. Şu TRT nin meşhur uzmanlarının menşei
ne imiş bir tahkik edin, dedim. Yarım saat geç
medi, sicillerinde neler yazılı olduğu bildirildi,
yani menşeleri bakımından tabiî, gizli tarafla
rı bildirilmez. Burada huzurunuzda açıkladım.
Bunu icabeden bir Komisyonun Sözcüsü buraya
geliyor, hurdacı, postacı ve tamirci diye alay edi
yor arkadaşlar, alay ediyor.
Üç uzman dediği insanlardan ikisinin hiç uz
manlıkla alâkası olmadığını, birisinin gazeteci,
birisinin de şimdi Ziraat Fakültesinde talebe ol
duğunu zikrediyor, birisi de Sanat Enstitüsün
den mezunmuş, banda ses alıyormuş, çalıyormuş
o kadar; lâboratuvar şefi değilmiş.. Bunu tah
kik etme imkânına sahip iken yapmıyor arkadaş
lar.
Şimdi müsaade buyurursanız Tahkikat Ko
misyonu Başkanlığına İsmail Hakkı Akdoğan ar
kadaşımızın yazdığı takriri okuyorum.
(«Sayın Başbakanın, 19GG yılı bütçe müzake
releri münasebetiyle 27 . 2 . 1966 günü yaptığı
konuşmanın zaptında ve bu konuşmaya ait bandda tahrifat yapıldığı yolunda vâki önergeler üze
rine kurulan Komisyonumuzun 26 Ocak 1967 gü
nü yapılan toplantısında netice hakkında karara
varıldığını ve bu hususun basma da aksettirildiğini öğrenmiş bulunmaktayım») Alelacele ba
sma da aksettiriyorlar, Komisyon değil âdeta bir
partinin komitesi.
(26 Ocak 1967 tarihli toplantıya Komisyonun
tekmil üyeleri katılmadığı halde bu husus belir
tilmeden zabıtlarda her hangi bir tahrifat yapıl
madığının, Komisyon üyelerinin ittifakı ile ka
rara bağlandığının basına aksettirilmesi doğru
olmadığı gibi, verilen bu karar aşağıda arz ve
izah edilen sebeplere binaen esas ve şekil bakı
mından usul ve kanuna aykırı bulunmaktadır;
şöyleki :
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«1. Komisyonun evvelki toplantılarında ses
bandı üzerinde yapılan tahrifatın tcsbiti için
bilgi, görgü ve duygu niteliği tesbit edilmiyen
bir kimsenin hiçbir fennî usule ve araca müra
caat etmeksizin sırf kulağına istinaden vereceği
mütalâanın Komisyonumuzun bağlayıcı mahiyet
te olamıyacağı ve ses bandmdaki bir ibarenin
«seçimi yenilemek» mi, yoksa «seçimi yenileri?»
mi şeklinde olduğunun fennen tesbitinin müm
kün olduğunu ileri sürmüş ve bu hususta gerekli
yerlere resmen tezkere yazılmasını ve resmen
cevap alınmasını talebetmiştir. Sayın Komisyon
üyeleri tarafından haklı talebimiz kabul edilerek
konuşmaların mahiyetlerinin kati olarak fennen
tesbit edilip cdilemiyeceği hususunun Teknik
Üniversiteden ve sair ilgili yerlerden sorulması
karara bağlanmıştır. Verilen bu karar üzerine
Komisyon Başkanlığınca her nedense bu hususta
kati mütalâa ve beyanda bulunacak olan İstan
bul Teknik Üniversitesine ve Ankara Fen Fa
kültesine müzekkere yazılmamış sadece resmî da
irelere ve bu arada Orta - Doğu Teknik
Üriivertitcsine sorulmuştur. Kararın verlidiği
26 Ocak 1967 günü yapılan son toplantıda ise
müzekkerelerin bir kısmına hiç cevap verilmediği
ve bir kısmına verilen cevapların tatmin edici
olmaktan çok uzak bulunduğu anlaşılmış olma
sına rağmen Komisyonca cevapları verilin iyen
müzekkerelerin tekidine ve verilen diğer cevap
ların da tavzihi cihetine gidilmesi gerekirken
bizim ve muhalefete mensup birçok Komisyon
üyelerinin bulunmamasından istifade cihetine gi
dilerek netice hakkında karar verilmiştir.
(2. Yine bir evvelki toplantıda bandda bu
lunan ve sarahaten «seçimleri yenilemek» şeklin
de olan ibarenin «seçimi yenileriz» şeklinde oldu
ğunu ifade eden bilirkişilerin - nasıl bilirkişiler
olduğunu da söyledik - beyanlarının gayrisamimî
olduğu ileri sürülerek sırf kulağa istinaden veri
len bu mütalâanın alınması ile iktifa olunamıyacağmı beyanla, her üyenin bilirkişiler kadar bu
hususta duygularını ifade edebilecek] eri ileri sü
rülerek komisyonun tekmil üyelerinin bandda
bulunan mezkûr ibareyi ne şekilde duyduklarını
teker teker ifade ile belirtmeleri talebcdilmişsc
de bu hususun tesbitinden de dikkatle kaçınmış
tır.)
Arkadaşlar, TRT de bilirkişi dedikleri zevata
sormuşlar, ne anlıyorsunuz? «Seçimi yenileriz».
Alkışlar ne kadar sürüyor? Kronometre ile tesbit
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edilmiş, Orada bulunanların vazifesi arkadaşlar,
sadece huuzrlarında bilirkişilerin bu beyanda .bu
lunduklarına şehadet etmektir. Onun altına imza
koymak, biz de dinledik, «yenileriz» dir, «yenile
mek» değildir, diye bir mâna asla taşımaz. Böy
le olduğu ahide bunu yapmamışlar. Bundan son
ra Komisyon Başkanı geliyor buraya diyor ki,
«Bölükbaşı, önder, Akdoğan ve Memdııh Erdcmir'den başka şimdiye kadar bir ferdi vahide ras1 anma diki, «seçimleri yenilemek» anlamış olsun.»
Arkadaşlar, bu da tamamen hilafı hakikat. Sayın
Asbuzoğiu burada, özel olarak dinlediği zaman
«seçimleri yenilemek» olduğunu beyan etti. Suat
O-imanoğlu, raporunda «seçimleri yenilemek» ol
duğunu sarahaten anladığını bildirmiş kendileri
ne. Ondan sonra iki defa basın toplantısı yapıl
mış, muhalif, muvafık bütün gazeteciler bunun
«seçimleri yenilemek» olduğunu söylemiş. Buna
rağmen Komisyon Başkanı ve sözcüsü burada
bizden başka, yani arkadaşımızdan ve benden baş
ka hiçbir ferdin «yenilemek» anlamadığını bura
da ifade edebiliyor, görüyorsunuz ki, yalan yala
nı takibediyor.
(3. Tarafınızdan yapılan araştırma sonun
da, sos bandında bulunan ve yukarıda sözü edilen
ibarenin «seçimi yenilemek» ini, yoksa «seçimi
yenileriz» mi olduğunu, bugün Türkiye'de mev
cut cihazlarla analiz yapılmak suretiyle tesbiti
nin mümkün olduğu gibi ayrıca TRT, Meclis ve
Sayın Osman Bölükbaşı tarafından komisyona
tevdi olunan ses bandlarmın birebirlerinin aynı
olup olmadıklarının halen İstanbul Teknik Üni
versitesinde ve Ankara Fen Fakültesi lâboratuvarlarmda mevcut osilograf cihazı ile katî olarak
tesbitinin mümkün olduğu anlaşılmıştır. Bu hu
susta uzun yıllar TRT ve PTT İdaresinde vazife
görmüş ve hocalık yapmış yetkili bir fen adamı
na ait rapor eklidir.
«4. —Meclis zabıtlarında ve bandında tahri
fat yapıldığı iddiası üzerine gerek Yüce Meclis
ve gerekse efkârı umum iyeyi katî şekilde vuzuha
kavuşturmak vazifesi ile kurulan komisyonumu
zun vereceği kararın üzerinde en ufak bir şüphe
ve tereddüdün dahi bulunmaması gerektiğini ifa
de eden sayın komisyon üyelerinin yukarıda 1,
2 ve bilhassa 3 ncü maddede zikrettiğimiz hu
suslar muvacehesinde son toplantıda alelacele
alınmış bir kararı Yüce Meclis huzuruna getirmiyccekleri kanaatindeyim. Bu itibarla Komisyo-
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mm derhal toplantıya çağırılmasını, tekriri mü [ varmış. Sorulsun böyle bir makina var mı?»
zakere talebini de havi iş bu müracaatınım mü
Komisyon buna karar veriyor, sorulsun diye,
zakere edilmesini ve yukarıda arz olunan husus
semahat gösteriyor. Her ne kadar hakikat or
ların yerine getirilmesini arz ve rica ederim. Ek:
taya çıkmışsa da arkadaşımızın gönlü hoş ol
Bir rapor.
sun veya ileride itiraz olmasın diye bu yola
gitmiştir. İzahlarından bu anlaşılıyor. Bu seKomisyon Üyesi
mahati gösteren insanlar yazdıkları yazılara
İsmail Hakkı Akdoğan.)
tanı cevap gelmeden böyle bir makina var mı,
Hiç nazara alınmıyor arkadaşlar, alınmıyor.
yok mu, kesin olarak anlaşılamıyor diyor, bu
Muhterem arkadaşlar, şimdi komisyonun rapo
rada bu rapor. Komisyon sözcüsü ise, «Cihan
runu eleştireceğiz.
da böyle bir m>alkmanın keşfedilmediği anlaşıl
mıştır.» diyor.
Arkadaşlar, komisyonun çalışmaları, beni
mazur görsünler, o kadar gayriciddî cereyan
Ondan sonra İsımail Hakkı Akdoğan arka
etmiştir ki, »örüyorlar vazifelilere, «Böyle
daşımız ikinci tevsii tahkikat ve tekriri müza
bir tahrifat yapılabilir mi?» Sanki dünyada
kere talebini, böyle bir aletin olduğunu duy
tahrifat yapıl amazmış, bu hususta ilmî ve aklî
dum diye, duyduğuna istinadettirmiyor, an
bir imknâsızlık varmış gibi Tutanak Bürosun
tetli kâğıdınıa rapor yazan ve hüviyeti, verdiği
daki insanlara böyle bir tahrifat yapılabilir
takrirde belirtilen bir fen adamının raporcum
mi? diyorlar. Cevap alıyorlar, «Yapılamaz
ekliyor. Böyle duydum diye müracaat ettiği za
efendim.» Neden yapılamazmış? içlerinde öyle
man bu müraeaatı kabul eden semahatü ko
cevap verenler var ki, «*Biz böyle şeylere te
misyon bu defa bihikmeti Hûda, bu mesnedi
nezzül mü ederiz.» «Bölükbaşı alet olabilir,
olan müracaatı kaJbul etmiyor ve reddediyor.
ben alet olmam», «Tekaüt müddetimi doldur
Beş kişi muhalif kalıyor ama beş kişi tahkikat
dum, apartmanım var.» Görüyorsunuz?... On
tam meydana çıkmadı diye insan muhalif ka
dan sonra, «Böyle- bir şeyin yapılmasına im
lır, mütemadiyen gönüller hoş olsun diye taihkân yok. Cümlemiz namuslu insanlarız.» bu [ kikat uzatılmaz, ama bunların da muhalefet
da bir şahit. Aarkasmdan, «imkânı yok efen
şerhi yok.
dim. Eğer band almabilseydi 'belki tahrifat
Arkadaşlar, ondan sonra geliniyor sonuca.
akla gelebilirdi. Ama bandın alınmasına imkân
Sonuçta deniyor ki : «Her üç bandın mutaba
yok.» Nasıl imkân yok? diye soruluyor.. «Efen
katı TRT de yapılan uygulamada anlaşılmış
dim Meclis bandlan bir dolapta kilitlidir di
tır. İddianın asıl mesnedi çürümüştür.» Çürüyor.» Dolabın anahtarı nerededir? «Dolabın
medi... Komisyon başkanının ilk defa ne anlıanahtarı masanın gözündedir.» Masanın gözü
yamadığmı söylüyor. Aslbuızoğlu, «mek» anla
nasıldın «açıktır.» Bu Şakir Doğanay'm ifade
dım diyor, Suat Osmanoğlu «mek» anladım di
sidir. Senden başkası alamaz mı? «AlaSbilir efen
yor. Dört arkadaş «mek» anladık diyoruz. Gadim» Görüyor musunuz, Sanki bir maddi im ! zeteciler «melk» anladık diyorlar. İhtilâfı Fen
kânsızlık varmış, aklî imkânsızlık varmış gibi
Fakültesine gönderin diyoruz, ilmen tc-sbit
açıp da çekmecedeki anahtarın alınıp ban ; edilsin, diyoruz. Oraya gitmeyiz, işi uzatma
dın oradan çıkarılmasına mantıkan ve fennen
yız, diyorlar.
imkân yokmuş gibi. «Böyle bir şey olamaz»
Ondan sonra geliyoruz, elimizdeki sekiz say
diyorlar arkadaşlarımız. Bu da delilmiş... Onfalık tasdikli tutanak var. Demin de awz et
dan sonra dahası var arkadaşlar.
tim, 6 Martta iddiayı ortaya attığımız zaman
Şimdi rapordaki şeyler üzerine geleceğiz.
dinlettiğimiz bandın muhteviyatının ne ol luğuRaporu tetkik ederseniz TRT, de cereyan eden ' nu burada zikretmişiz ve bir tahlile taibi tut
muamele, hep «dinlenildi, dinlenildi» diye biti
muşuz. Bakınız şimdi onu okuyacağım. (A. P.
yor. Hic, ne osilograftan bahis var, ne armo
'sıralarından anlaşılmıyan bir müdahale) Bir
ni anal izleyicisinden, ne de straskoptan.
arkadaş bağırıyor ama cevap vermiyeceğim
Neyse, 'bugün yine geçen ıgüne nazar an
Ondan sonra devam ediyorlar, komisyonda
daha isnaflısıniE. Karşılıklı tavizleşerek konuarkadaşımız demiş ki, «Bir arkadaştan duy
duğuma göre sesi yazıya çeviren bir makina |. şalım şöyle tatlı tatlı.
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Evet, bir tahrifat yapıldığını söyledikten
sonra bandı size dinletmişiz. Ondan sonra de
vam etmişiz, «iSöyliyeyim arkadaşılar, tahrifa
tın nasıl yapıldığını. Meclisin yırtılarak elimi
ze gelen zaptı 'burada, umumi bir cümle üöyleniyor, Anayasaya göre seçimi yenilemek hak
kını her zaman haizisiniz, (Şey yok, yani teza
hürat yoıü.) Seçimi yeniliyelim, (A. P. sırala
rından bravo sesi, alkışlar).» İşıte hanı zaptı
buraya geçirmişsiniz. Yeri gelmişken söyliyeyim, diyor k i ; Reis, stenoıgrafın diyor, perişan
ifadeleri olduğunu söylüyor, sıkıştıkça şaşırdı
diyor. Ben niye buna tenezzül edeyim, niyetim
kötü olsa idi (bunca senelik artkadaştım, onlara
talim ettirirdim, burada düzgün konuşurlardı,
diyor.
Biz de diyemeyiz ki Sayın Reis, eğer
bizi/m kendimizde Ibulunan iham zaptı biz kay
betmemiş olsak, yedimizde 'bulunsa gösterdiği
miz takdirde (aleyhimize çıkar diye hir endişe
ile bulunan bir şeyi kaybettik demeye tenez
zül edecek hir ahlâkta olsak hiçbir işareti,
mührü, damgası olmıyan ıbomiboş. bir kâğıda,
» daktilo ile yazılmış 'birkaç cümleyi yazar, ge
tirir, işıte ham tutanak fondur, derdik. Buna
mâni mi vardı ? Ondan sonra arkadaşlar, teyp
te ne hale getiriliyor bilir misiniz? Birinci
cümle almıyor, yani «Yü'ksıelk Heyetiniz seçim
leri yenilemek hakkını haizdir», arkasından bir
iki el sesi, gayet zıayıf, arkasından seçimi ye
nilemek kelimesi ve kıyamet kopuyor. Eğer,
«seçimi yeniliyelim» diye bir teklif hahis mev<zuu olmasa idi, daha evvel geçen «yenilemek»
kelimesi karşısında susanlar bu alkışı koparmazlardı arkadaşlar. Hepiniz dinlediniz, ban
dın üzerinde 'böyle 'bir tahrif de yapılmış. Bu
iddia 'burada ileri sürülüyor, üç gün sonra 'bu
nu teyidettirmek için tutanak İsıtıyoruz. «Ses
cihazı ile karşılaştırdık.» diyorlar, sekiz sayfa
lık tutanak veriyorlar.' Altı, eski Tutanak Mü
dürünün mührü ile mühürlü ve onun imzasını
havi.
Şimdi arkadaşlar, demeız misiniz böyle bir
iddiayı bilen Tutanak Müdürü ve orada çalışan
lar bu iddiayı tamamen teykledeıcek hir vesi
kayı zulhulen veremezler. Buna, insan aklı, man
tığı mânidir. Bilâkis kılı kırk yararlar, aman
şu ihtilaflı noktada ses nasıldır diye ıbir dinliyecek yerde bin dinlerler, demez misiniz? Der
siniz. Elimize vesika veriyorlar, dediğimizi ta
mamen teyidediyorlar. Ondan sonra Memduh
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Erdennir'in 15 Nisandaki müracaatı üzerine rücu ediyorlar, tahrif edilmiş bandın yerine esas
•bandı getiriyorlar. Anlaşılıyor ki, arkadaşlar,
Meclisin bandı üzerinde hemen yapmamışlar,
ıçünkü ya tutar, ya tutmaz diye düşünmüşler,
bandın 'bir kopyasını almışlar, onun üzerinde
oynamışlar. Bize suretini verdikleri o tahrif
edilmiş banddır. Sonradan TRT dekinin gelece
ği anlaşılınca, o tahrif edileni kaldırıp, öıbürünü .getirmişler.
Şimdi arkadaşlar, bu resmî vesika, hem de
şu şartlar içinde verilmiş resmî vesika: büyük
'dikkat gösterilerek verilmiş resmî vesika! Bunu
ne ile çürütüyorlar .bilir misiniz? Şahadetle.
Burada konuşanlardan sirisi; «Tapuya
karşı
şahit gösteriyor Bölükbaşı» dedi. Arkadaşlar,
eğer tapuya katisi şahit gösteriyor tâbiri ile bu
hâdiseyi izah etmdk icâbederse, tapuya karşı
şahit gösteren biz değiliz; •elimizdeki resmî ve
sika tapu mahiyetinde olduğuna göre, ona karşı
çürük şahadet gösterenler kendileridir. Evet,
bakın bunu nasıl çürütüyorlar? Okuyalım; ikin
ci delil olarak ileri sürülen merhum Tutanak
Müdürü Salih Onar'm imzasını ve mühürünü
havi 8 sayfalık tutanağın iddia ile i İlgili kışımı
«seçimleri yenilemek» şeklindedir. Bâzıları is
tihfaf ediyorlar, efendim «inek» miş, «riız» miş
ne çıkar diye. Bilir misiniz, hocasının padişa
hın oğluna ders verirken yazdırdığı cümleyi:
«Adam ol baban gibi, eşdk olma» demiş. VingüLün yeri değişince, adamın kellesi gitmiş. Elbet
te «meık» in de, «riz» in de yerine göre büyük
mânası vardır. Ama diyorlar ki, «mek» ile
«riz» in farkı olmadığına göre, niye tahrifat
yapılsın? Var.. Bir insan şöyle söylese.. Bu işin
çaresi var ben söyliyeyim. Seçimi yenilemek,
aklımız erer. Ama, «Yüksdk Heyetiniz seçimi
yenilemek hakkına her zaman haizdir, seçimi
yenilemek», bu havada kalmış bir şeydir, hiçîbir
zaman «seçimi yenileriz» sözünün yerine kaim
olamaz, o mânayı taşıyamaz. Kendimden evvel
gelen cümleyi unutuyorlar.
-Sonra arkadaşlar, bir de diyorlar ki, «Efen
dim Başvekil seçimleri yenileriz demek için bir
taahhütte bulunmadı ki, bir tahrife ihtiyaç his
sedilsin.»
Arkadaşlar, o ıgün burada hepiniz dinledi
niz, geçen burada tekrar ettim, bir daha söyle
meye medbıırum: Hiç nazarî sözlere. 9 saniye
çılgınca alkış tutulur mu? Başvekil burada
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ıböyle bir eda ile konuktu ki, onun sıon söyle
diği cümleden iki evvelki, üç evvelki cümle
yi kimse (hatırlamaz; Yüksek Hey atiniz seçim
leri yenilemek hakkını haizdir, arkasından geri
le gerile «seçimleri yenileriz», dediği zaman alIkıştan burası yıkıldı. Eğer nazarî bir söz olsa
idi, kitaplarda bulunan sözlerden olsa idi A. P.
nin muhterem .milletvekilleri nazari bir söz için
dolkuz saniye tezahürat yapmak gibi abes bir
mevkie kendilerini düşürmezlerdi. Varız dedi
ler, meydan okudular, ondan sonra pekâlâ mev
cut seçim kanunu ile seçime gidelim deyince he
men dediler ki; biz böyle bir şeyi söylemedik.
Şöyle şöyle geldi idi.
Arkadaşlar, ondan sonra bir de alaturka
kurnazlık meselesi var, onun da gazetesini ge
tirdim, yeri gelmiş iken onu da söyliyeyim.

5 . 4 . 1967

O : 1

Bakın o da çürüyor. Zira konuşmayı ilk tesibit
ve deşifre eden stenograf, kelimesinin sonunu
tamamlıyamadığım, deşifre ederken nasıl olsa
teyple kontrol edilecek diye, «seçimi yenilemek»
diye yazıp yan yana üç nokta koyduğunu ifade
dtmiş. Tutanağın orjinali üzerinde yapılan in
celeme ,bu beyanı teyidetmiştir. «8 sayfalık tu
tanağın birinci kontnolunu yaptığı üzerindeki
paraftan anlaşılan ve halen Tıp Fakültesi Psişiyatri Kliniğinde tedavi edilen (sanki adamın
nerede bulunduğunun bilinmesinde zaruret varınfış g'ilbi - yani akıl hastası olarak tedavi edili
yor, buna itibar etmeyin demeye getiriyorlar
arkadaşlar) yaptığı, üzerimde paraftan anla
şılan ve halen Tıp Fakültesi Psişiyatri Kliniğin
de tedavi edilen K. Kamer Özgür tarafından
kelimenin zuhulen aynen bırakıldığı, bilâhara
58 nci Birleşim Tutanağı matbaaya gönderilir
ken 2 nci defa teyp ile kontnol edildiği, bu kontnolda da ayrıca birçok tashihler yapıldığı ve
bu meyanda yenilemek kelimesinin, net üzeri
çizilerek, yenileriz şeklinde açık ve samimî bir
tashihe talbi tutulduğu anlaşılmıştır.»

Başvekil, Millet Partisinin seçimlerin yeni
lenmesi ile. alâkalı tebliğinin neşrinden sonra
ibu huussu kendisine soranlara «ıBen şartlı ko
nuştum, mutlak mânada seçimleri yenileyelim
voya yenileriz, demedim. Buna Meclis karar ve
rir.» diyor. Ama, burada yapılan 9 saniyelik
tezahüratla okunan meydana uygun olarak,
«Her ne kadar Yüee Meclis karar verinse de,
biz seçimlerin yapılmasına taraftarız, madem
ki istiyorlar varız» demiyor. Ondan sonra da
diyorlar ki, «Millet Partisi' mevcut Seçim Ka
nunu ile seçimlerin yenil enim esini istiyor. «Baş
vekilin, seçimlerin yenilenmesini
istediğimiz
için alaturka kurnazlıkta bulunduğunu söyle
miyor. Çünkü seçimlerin yenilenmesini istemek
ibir alaturka kurnazlıik telâkki edileeeık birşey
değil. Mevcut Seçim Kanunuyla demişiz, bu
nu alaturka kurnazlık telâkki ediyor. Kendi ga
zeteleri Son Havadis'te mevcut Seçim Kanunuy
la seçimi istemek alaturka bir kurnazlıktır. Ko
misyon sözcüsüne göre, bu mevcut Seçim Ka
nununda seçimlerin istenmesi alaturka kurnaz
lık değilmiş, Başvekilin sözüne dayanarak bizim
seçimlerin yenilenmesini istememiz,
alatunka
Ikurnazlikmış. Bunu da hilafı hakikat bir be
yan olarak yeri gelmişken arz edeyim.

Şimdi arkadaşlar; Komisyonun huzurunda
soruyorlar, «Sen» diyorlar, «Mek mi yazdın
«riz mi yazdın?».. Şimdi arkadaşlar, aradan ay
lar ve aylar geçmiş her gün 70 - 80 sayfa zaIbıt tutan bir insan, binlerce sayfa zaibıt tut
muş o güne kadar, bunu sen mi yazdm, dedik
leri zaman nasıl hatırlıyabilir arkadaşlar? Bu
nun hatırlanması mümkün değildir. Buna da
ibir kulp .bulmuşlar. «Evet, doğrudan doğruya
hatırladım dese samimî olmaz» diyor, Komis
yon Başkanı. Fakat arkadaşları, tahkikat baş
ladıktan sonra, aylar geçmiş, kendisine; «sen
mek yazmışsın» demişler, bunu der demez, bu
arkadaş derhal «mek» yazdığını hatırlamış,
«mek» yazdığını hatırlamak bir şey değil, bir
de üç nokta koyduğunu hatırlamış. Bu şaha
dete bir nokta koyalım.

Şimdi arkadaşlar, geliyorum neticeye: «Bu
ıhusu'sta yapılan inceleme ve araştırmada ilgili
lerin ve biDhassa iddia ile ilgili pasajı Mecliste
steno ile tesbit ve o gün deşifre eden stenog
rafın açık ve samimî 'beyanlarından anlaşılmış
tır ki, bu durumun tahrifatla alâkası yoktur.»

Şimdi demez misiniz; bu arkadaşlarının ha
tırlatmasında ne sihir vardır ki, binlerce sayfa
lık tutanakların içerisinden o bir sayfa ilâhi
bir elle uçuyor, hafızanın ekranında ışıklı harf
lerle gözüküyor, «Ba'k mek yazmışım, üç de
niokta koymuşum» diye stenograf şahadette bu-

Arkadaşlar; şimdi neye istinaden bu tevile
kaçıyorlar? Stemoıgraf Nuri Ayaıslı'nın ifadesi,
•bir de şef Tektanıl'm ifadesine dayanıyorlar.
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İnmiyor, atikadaşlar. İşte, aklın, mantığın, il
min, tecrübenin şahadeti karşısında, çürük şa
hadetlere itübar edilmez, dememizin sebebi bu
dur arkadaşlar. Hiçbir insan binlerce sayfanın
içerisinde büyük bir anlamı olmıyan, hiçbir hu
susiyeti olmıyan, muallâkta kalmış bir «... se
çilini yenileme» nin aylarca sonra «arkadaşlar
söyleyince «hemen hatırladım, üç de nokta boy
dum.» diyemez. Bu, tamamen uydurma bir be
yandır arkadaşlarım. Eğer arkadaşlar, «sen
böyle yakmışsın» demekle her şeyi hatırlıyorsa,
bu zata şimdi stenograf olarak bulunduğu müd
detçe ne yazmış ise, hepsini söylemeli, demekIki, hepsini çatır ça'tır hatırlıyaca'k'tır. Böyle
bir harika hafıza daha dünya yüzünde görül
memiştir, arkadaşlar.
Arkadaşlar; şimdi zaptı olkuyalıım. O za
bıtta evvel ve «sonra sıkıştınldığı sarahaten an
laşılan stenograf neler söylüyor, 'bir ıgöreliım.
Şimdi arkadaşlar, Iher gun 70 - 80 sayfa za
bıt tutan Ibir insana aradan aylaır ve aylar geç
tikten, binlerce sayfa zabıt tuttuktan sonra
muallâkta kalmış «seçimi yenilemek» sözünü
sen yazdın mı, yazmadın mı, ne yazdıydın,
diye sormak suiniyetin ta kendisidir. Bakınız
ne hale geliyor stenograf. Komisyon başkanı
nın sözü : «Nuri Beyi, ilik ham zaptı yazan ar
kadaşı dinlemek lüzumunu hisseder misiniz?»
Karar veriyorlar, dinlemek lüzumunu hissedi
yorlar. Ondan sonra çağırılıyor Nuri Bey.
Şimdi bakınız Başkan ne diyor :
[«Bu arkadaşı dinliyelim. Başka... («Bir de
paraf sahibi var» sesleri) Onu araştırıyoruz.
«Parafa kimse sahip çıkmadı, nihayet hastane
de aklen malûl olduğu söylenen bir arkadaşın
üzerinde kaldı.»]
Hayır benim arz etmek istediğim şu, arka
daşlar. Bu ilk zaptı tutan Nuri Bey.. [Sayın
JBölükjbaşı, 6 Mart 1966 tarihli Meclis Birleşi
minde, Meclis bandlarında tahrifat yapıldığı
iddiasında bulundu. Şimdi yapılan tetkikler
sonunda anlaşıldı ki, gerek zaptın orijinalinde
yani matbaadakinde, gerekse Sayın Osman
^Bölükbaşı'nın elinde 'bulunan, fotokopilerini
dağıttığı 8 sayfalık zabıtta sizin grup harfiniz
yazılı, (A) ıgrupunu siz temsil ediyorsunuz de
ğil mi 'efendim?
«TUTANAK MÜDÜRLÜĞÜ STENOGRAF
LARINDAN NURİ AYASLI — Evet.»]
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Binlerce sayfa tutanağın içinde bir daktilo
ile yazılmış bir yazı; hiçbir işaret, mühür,
damga yok, yalnız (bir (A) yazılı imiş üstünde
makina ile, o da (A) grupunda imiş.
[«'BAŞKAN — A / 3 numaralı zabıtta işte
«seçimi yenileriz», «yenilemek» hakkında bâzı
iddialar var. Bu hususta ne biliyor sunuz?»]
Ne bilebilir? Hiçlbir şey bilemez. Nitekim,
bir şey bilemiyeceğini sonunda söylüyor arka
daşlar. «O zaptı nasıl tesbit ettiniz?» Hatırla
nır mı ki bu sorulsun?
[Bu hususta komisyonumuza bilgi vermek
üzere sizi çağırttık, buyurunuz.
«NURİ AYASLI — Şimdi efendim o gün,
tabiî aradan zaman geçti, zaptı görünce hatırlıyamam. Gıörsem de hatırlııyamam. Sonradan
öğrendim ki yenilemek diye bir şey, bir yazı
yazmışım oraya. Nokta nokta koymuşum ora
ya.»]
Başkaları söylemişler, sen böyle yazmışsın.
Kendi merak edip de yahut Bölükbaşı'nın üze
rinde durduğu meselede alâkalı kısmı ben yaz
mıştım. Acaba ne yazmıştım diye bir merak
duymamış da, birtakım gayretli arkadaşları
merak etmişler. Bakmışlar, tutanağı arşivden
getirmişler, ona demişler iki, sen (ımelk) yaz
mışsın. Nokta nokta koymuşsun.. Şu lâf bir
dereceye kadar hatırlanır ama şu nokta nokta
ne oluyor? Üçmüş, dörtmüş, iki imiş gibi nok
talar..
[«Onun selbebi de, o gun Sayın Dem ir el
konuşurken, koymuşum» dedikten sonra «onun
sebebi de o gün ıSayın Demire! konuşurken,
A. P. Grupu tarafından o kelimenin hemen bi
tişiğinde büyük bir alkış koptu.» Demir el ko
nuşurken pek çok alkış kopmuş, pek çok
cümle yapmış. Onları Ihatırlıyamıyor da, bunu
arkadaşları hatırlatınca hemen hatırlıyor. «Ben
kelimenin sonunu anbyamadım. Anlıyamadığım için teypten tekrar karşılaştırırlar, aslı
yazılır diye müphem şekilde yazdım ve nokta
nokta koydum. Benim yapacağım iş bundan
ibaretti ve yaptım.»]
İşte bu da şahadet arkadaşlar.
[«BAŞKAN — (Sayım Ayaıslı şimdi ark adaş
larımızın da 'bir iddiası vardır. Bölükbaşı bu
ilk konuşmasını yaptığı anda yırtık bir zabıttan bahsetmiştir, ham zabıt. Orada -bu kelime
nin (yenilemek) değil, (yeniliyel'iım) olduğu şek-
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linde bir ifadede bulunmuştur Sayın Akdoğan
ve diğer Memduh Bey, Faruk Bey ve BöMikbaşı. Yani Ibu hususu hatırlıyor musunuz? Bu
hususta katî bir şey söyler imisiniz?»
«TUTANAK MÜDÜRLÜĞÜ STENAG RAF
LARINDAN NURİ AYASLI — Zaten ben ora
da kelimenin tamamını anlasaıydıım, olduğu gi
bi yazardım doğrusunu.»
«BAŞKAN — Hayır, yani sizin ilk yazdığı
nız zabıtta yenilemek ışeklinde mi yazdınız?
Yeniliyelim şeklinde mi yazdınız?» - Bakm ifa
deye «NURÎ AYASLI — Aradan zaman geçti.
Ben unuttum gitti. Sonradan bu ş&y çıkınca,
Meclis tahkikatı
çılkmca, (Aralık ayında,
Meclis (tahkikatına karar veriliyor. Martta
yazıyor bu zat.) «Arkadaşlar konuştular. Yahu
sen «yenilemek yazmışsın.... Falan...» diye.]
Konuşmuşlar mı, öğretmişler mi aman bizi
müşkül durumdan kurtar mı demişler ne, siz
takdir edin. [«O zaman tahattur ettim, yeni
lemek yazdım.]
Nasıl tahattüretmiş? Ne, söylemişler arka
daşları ki, binlerce sayfanın içerisinde («yer,İ!o:-.v:'k» kelimesi hafızasının ekranında par
lamış"? Hiç, «mek» yazmışım. Nokta koy
muşum.. demiş ve derhal hatırlamış. Hafıza
kanunlarım, psikoloji ile meşgul olanlar bilir.
Hafıza kanunları içersinde bu kadar çürük
hatırlamakla, hafızanın derinliğinde kaybol
muş gitmiş şeylerin canlandığına dair bir tek
misal yoktur.
(«O zaman tahattur etmiş yenilemek yazdı
ğımı. Aradan zaman geçtiği için tahattur edemiy-rum tabiî.»] A. P. sıralarından bir üye
salonda kimse kalmıyor.
Arkadaşların gireni olur, çıkanı olur. Sizin
partizan nişleriniz burada kalmanıza müsaade
etmiyorsa gidersiniz. Yoksa biz zaten hakikati
öğrendik, tenevvürettik diyorsanız gidersiniz,
ona karışacak değilim. Ben kürsü millette ko
nuşuyorum, benim muhatabım her şeyden ev
vel millettir. Burada az insan bulunur, çok in
san bulunur, beni alâkadar etmez. (Gürültü
ler)
öyle... öyle... Doğruyu kabul etmiyenlere
yüz kere söylesen para etmez.
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı 'görüşme
yin lütfen.
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Anlıyana sivrisinek saz, anlaınıyana davul zurna
az, derler.
Şimdi başkan ümitsizliğe kapılıyor, bakın
ne diyor? «Evet, yani katî olarak şey yapamı
yorsunuz yenilemek olduğunu»
Stenografın ifadeleri karşısında başkan
ümitsizliğe düşüyor. «Katî olarak yenilemek
olduğunu şey yapamıyorsunuz» yani hatırlı yamı
yorsunuz, söylüyemiyorsunuz.
«Ayaslı zaptı görürsem, kendi yazdığım zap
tı görürsem o zaman anlarım.» neresinden anlıyacakmış zaptın? Bomboş bir sayfa. İmzası
yok, mührü yok. Biraz sonra onu da söylüyor.
Neresinden anlıyacak? Ne yapsın, sıkışıyor
bir şeyler söylüyecek.
«Başkan bir dakika, bir dakika, şu... «Ko
misyon üyelerinden bâzıları bağırıyor. (Yeni
lemek mi, yeniliyelim mi? Olduğunu bilmiyo
rum» diyor, sesleri...) [«Başkan şimdi şu oriji
nal sayfayı size göstereceğiz. Yani bu sizin
yazdığınız zabıt mıdır?
«Tutanak
Müdürlüğü
Stenograflarından
Nuri Ayaslı evet.» nereden bildiğini de şimdi
anlıyacağız.
«Başkan yoksa teyp kontrolundan geçtik
ten sonra yeniden daktilo edilmiş sayfa mı
dır?
«Tutanak
Müdürlüğü
Stenograflarından
Nuri Ayaslı benim zaptım. Yani benim ilk
yazdığım zabıt.» üzerinde kontrol yapılıp ye
niden yazılmış sayfa değil»] diyor. Sayfayı
açıp bakıyorsunuz arkadaşlar. Tertemiz bir
sayfa. Üzerinde hiç tashihat yok. Tutanak Mü
dürüne soruluyor. «Bu mudur ilk ham zabıt?»
diyor ki, «hayır efendim bu değil. Anlaşılıyor
ki, bu sonradan yazılıp buraya konmuş». «Ne
reden anladınız» «şuradan» diyor. «Eğer üze
rinde çok tashihat yapılmışsa o arşive gönderilmcz. Yeniden tape edilir. Bunun üzerinde
hiç tashihat olmadığına göre, demek ki çok tas
hihat vaktiyle yapılmış, ondan sonra yeniden
yazılmış. Üzerinde tashihat ihtiva etmiyen bir
sayfa olarak arşive gönderilmiştir.» diyor.
Ayaslı'ya zorla söyletiyorlar «bu benim zaptım»
diye.
Arkasından Başkan zorluyor. «Yani bu
ham zabıt mıdır» diyor. «Nuri Ayaslı - evet,
ham zabıt.» diyor arkadaşlar. Ham zabıt olma
dığı da muhtevasından ve Tutanak Müdürü-
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ne esbabı mucibeli beyanından anlaşılıyor. [Bal
kan - yalnız iki şey yapın; o daktilonuzun harf
leri midir?] bakınız arkadaşlar,
daktilomun
harfleri derse, sanki o harfli başka daktilo
Türkiye'de yokmuş veya o makina ile başkası
yazamazmış gibi başkan bundan da bir delil
istihracetmeye
çalışıyor. Nasm
zorluyor!..
[Yani bu sizin elinizden ilk çıkan zabtın, ya
ni tashih edilmemiş şekli mi?] ille tashih edil
memiş, şekli dedirtecek [Tutanak Müdürlüğü
stenograflarından Nuri Aysanlı - Vallâ makina,
harfleri benim harfim, izahtan sonra onun için
bu benim - makinamm harfleridir, yeni sistem
makinanm harfleri değildir.] hiç... Yani tanıma
sı makinasmm harfiymiş oradaki yazıyı da ora
dan tanıyor. [Başkan - Peki Sayın Aysalı, şim
di üç nüsha yazmışsınız, o başkanın konuşma
sını, yani deşihre edenken. Nuri Aysalı - ha
tırlamıyorum ki. O kadar zaman geçti.] üç
noktayı koyduğunu hatırlıyor da, üç nokta... Üç
sayfa yazdığını hatırlamıyor.
[Nuri Ayaslı (Devamla) — Bazan dört nüsha
yazılır. O gün...
«ibrahim Sıtkı Hatipoğlu — Asgari kaç nüs
ha yazıyosunuz?
«Nuri Ayaslı — Asgari mi asgari üç. nüsha
yazıyoruz.
«Başkan — Yani şimdi şu orijinal, yani tas
hih edilmemiş şekli sizin ilk gün yazdığınız za
bıttır.»
Tutanak Müdürlüğü stenograflarından Nuri
Ayaslı — Makinanm harfleri benim. Zaten Mec
lise gelinse bir tahkikat yapılsa bu makinanır.
harfleri bir tanedir. Diğer makinalar hep ayrı
harflidir. Yani küçüktür harfleri... Bilmem tuş
larının şeysi küçüktür, benimki biraz daha geniş
tir.»
«Başkan — Peki sual sormak istiyen başka
arkadaşınız var mı?» İsmail Hakkı Akdoğan ya
pılan binayı yıkıyor: [Bu orijinaldir ve benim
yazdığımdır diyor. Makinanm hususiyetinden
dolayı biliyor. Sırf makinaya aidolmasmdan mı
'böyle bir kanaati var, yoksa kendisinin olduğuna
dair başka bir şey de 'buluyor mu?»
«Nuri Ayaslı — Şimdi efendim, üzerinde be
nim imzam yok. (A) diye başlıyor ve benim ma
kinanm harflerinin aynı, ona yüzdeyüz eminim,
Ibenim makinem. Ama belki birisi oturup da baş
kası da yazmış olabilir. Fakat şimdi aradan bu ka
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dar zaman geçti. Ben şimdi bu makinanm bu
harflerinin kendi makinama aidolduğunu iddia
ediyorum. Eğer benden başka birisi oturup da
aynı makina ile aynı şeyi yazdı ise benim onun
hakkında bildiğim, bir şey olamaz.]
Görüyorsunuz arkadaşlar, şahadet bu. Zorla
ya zorlaya stenografa birtakım şeyler söyletiyor
lar, hepsini mantığın süzgecinden geçirdiğiniz za
man bir duman olup dağılıyor, işte buna daya
narak iddianın ortaya atıldığından üç. gün son
ra, iddiayı teyit için istenen, ses makinası ile kar
şılaştırılarak her sayfası tasdik edilerek verilen
bir tutanak buna dayanarak çürütülmek isteni
yor. Üç noktalı şahadet bu. Ondan sonrasına ge
lelim.
Burada diyor ki, Başkan, Komisyon Başka
nı: «Efendim, M. P. tasdikli tutanak istediği za
man Başbakanın o konuşması teypten geçirilme
mişti. Yalnız Başbakanın M. P. tarafından üze
rinde durulan, konuşmasının üzerinde durulduğu
kısmı alelacele teyple karşılaştırıp tasdikli suret
vermişler.» diyor. (Alelacele) tabirini nereden
çıka rıyor?
Bizim istediğimiz tasdikli tutanak, birkaç da
kikalık konuşmaya aittir ve bir iddiadan sonra
istenmektedir, o iddiayı teyidetmek için. Alelace
le, diye etekleri tutuşacak bin hata yapacak şekil
de bunun teyple karşılaştırılması, aklın, hayalin
kabul edeceği bir şey değil. Bilâkis büyük bir dik
kat ve itina ile karşılaştırmışlar, noktasına, vir
gülüne kadar tashih etmiş vermişlerdir. Birinci
teypten geçmiş «seçimi yenilemek».
Nuri Ayaslı'dan sonra Tektanıl Bey dinleni
yor.
«Siz ne yaptınız?» deniyor. «Efendim» di
yor: «Ben bütçe müzakereleri sırasında hasta
idim, yoktum, sonradan geldim.» Soruyor Komis
yonun Başkanı: «Yani Ibu tahrifat iddialarını bi
liyor muydunuz?» «Biliyordum.» Tahrifat iddia
larını bilen arkadaş, tahkikatın yapıldığını da bi
lir, o zaman da tahkikat yapılıyordu. «Buna rağ
men diyor, teyple karşılaştırmak benim vazifem
değildi, mademki ihtilaflı bir şeydir, dedi kodulu bir şey, şunu karşılaştırayım dedim» diyor.
«Ben karşılaştırdığım zaman daha evvel teypten
geçmişti.» diyor. Demek ki, iki defa teypten geç
miş bu kısım: 1. Biz 9 Martta istediğimiz za
man, 2. Başbakanın bütün konuşması teyple
kontrol edilmiş, o zaman teypten geçmiş, tki defa
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teypten geçmiş oluyor bizim üzerinde durduğu
muz nokta. Buna rağmen hep zühul devam edi
yor. Ondan sonra Tcktanıl arkadaşımıza Reis di. yor ki: «O halde bu iddiaları bildiğiniz için me
rak ettiniz» di.vor, yol gösteriyor. «Evet» diyor.
Peki demez misiniz arkadaşlar, madem ki, tah
rifat iddiasını biliyordun, madem ki, tahkikat
yapıldığını biliyordun, tahkikatın el koyduğu iki
defa teypten geçmiş bir şeyi, vazifen olmadığı
halde neden teypten geçirmek lüzumunu hisset
tin? Bu bir tahkikat mevzuudur, en sürmeyin di
ye niye demedin? Bunun da cevabı yok. «Kontrol
ettim», diyor, «seçimi yenileriz olduğunu görün
ce, düzelttim,» diyor.
Arkadaşlar, bir kere şu zikrettiğim hususlar
muvacehesinde Sayın Tektanıl'ın bu şehadetine
itibar etmek mümkün değildir. Biran için Sayın
Tektanıl, hu garip hareketi gayreti hamiyetle yap
mıştır diyelim, ce demez misiniz, 18 Nisanda
TRT deki bandı getirirseniz bütün hakikat mey
dana çıkacak diye bir müracaat vâki olduğuna,
11 Mayısta da za'bıt matbaaya gönderildiğine gö
re, ondan bir gün evvel mi, iki gün evvel mi Saym
Tektanıl kontrol ederken, tahrif edilmiş bandın
yerine asıl bandın konmadığı nereden malûm?
L a ııokia da açıkta... İşte böyle çürük şahadet
lerle, zorlama şahadetlerle, aklı, mantığı isyan et
tiren şahadetlerle elimize iddianın sıcağı devam
ederken büyük bir itina ile ses makinası ile karşı
laştırıp verdikleri tasdikli tutanağı yani resmî
vesikayı Komisyon çürütmektedir.
Ondan sonra arkadaşlar, burada Komisyonun
Sayın Sözcüsü, bir de bize, kılıç altında din de
ğiştirmeye davet eder gibi itirafta bulunma tek
lifinde bulunuyor. «Yanıldık derlerse kendileri
ne yanılma hakkı tanırız.» diyor. Semahatlarına
teşekkür ederim. Yanılan ben değilim, Meclisi
yanıltmak istiyen kendileridir.
Arkadaşlar, bu sözde de samimiyet yok. Ko
misyon eğer iyi niyetle dolu olsaydı bütün şu yap
tığı manasızlıklara rağmen tahkikat raporunu
böyle bitirmezdi. Derdi ki; «6 Martta bu iddia
ortaya atılmış, band dinletilmiş, şu kadar şahit
var, şu kadar delil var. Anlaşılıyor ki, bir yanlış
lık olmuş.» Onu dahi demiyor arkadaşlar. Ondan
sonra bize burada «Yanlış olduğunu kabul eder
seniz, hata ettiğinizi, sizi affederiz» demeye geti
riyor. Ama aynı Komisyon Sözcüsü vaktiyle tak
rirler müzakere edilirken bu kürsüde bakın ne
kesin hükme varıyor :

-
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Başkanlık Divanının burada okunmuş bu
lunan raporu üzerinde tahliller yapıyor, Baş
kanlık Divanı da aşağı - yukarı kendileri gibi,
«iddia tahakkuk etmemiştir, gerçek okluğu an
laşılmamıştır falan» diyor. İki şey ortaya çıka
cak diyor. Ya saih'teciliğin olduğu anlaşılacak,
ya yalan söylendiği iftira edildiği anlaşıla
caktır. Okuyalım, 524 ncü sayfasıridan, 12 Aralıik 1966 tarihli zaptın. Bir yanda Meclis idare
cileri ve Başkanlık Divanı, Meclis zaibutlarında
ve Meclis bandlarında hiç'bir surette taJhrifat
yapıl'maımııştır, iddia yalandır iftiradır diyorlar.
Bu kadar kesin bir boyan ki, başka türlü tefsir
ve tevile imkân yok. Arka'daşlar, demek ki,
Meclis Riyaset Divanının evvelâ Adalet Partili
bir üyeye havale edip meseleyi dejenere ettik
ten sonra, bizim delillerimizi dinlemeden ha
zırladığı raporda iddiamızın teeyyüdatmediğini
söylüyordu, ona göre demek ki, biz yalan söy
lemiş oluyoruz, iftira etmiş oluyoruz. Bunu ka
bul ediyor sözcü ve diyor ki, «Allah iki tarafa da
yardım etsin.» Hiç orada yanılma ihtimalinden
bahsetmiyor. Ya sahtecilik sabit olacak, ya yayancılık, iftiracılık. Raporunu da ona göre ka
leme alıyor. Bir yanılma olduğu ihtimalini be
lirten bir tek cüımle yoik şu kadar delile rağ
men. Ondan sonra karşımıza geliyor, semahat
ta bulunuyor.
Arkadaşlar, bir insan cihan karşısına çıksa,
doğrulduğuna inanıyorsa bir şeyin, vicdanî ka
naati o ise, benim kanaatim budur, diye sonu
na kadar direnir. Benim boynumu vuracaklar,
ıbenim aleyhimde bulunacaklar diye inandığı
bir şeyin hilâfına söz söylemez, yanıldıım diye
•zelilane bir tavır takınmaz. Ve biz elimizdeki
delillere göre tahrifatın yapıldığına vic'danen
kaaniiız ve bu tahrifatın yapıldığını da ifade
eden hususları Yüce Meclise arz etmiş bulunu
yoruz.
Muhterem arkadaşlar, öyle talhmin ediyorum
iki, verdiğimiz izattıat peşin bir hükme
saplanmıyan bütün vicdanlarda, tahrifatın vâki
olduğu gerçeğini tescil etmiştir.
Çürütülmesi
mümkün olmıyan, sudan birtakım şahadetle çürütülmesi mümkün olimıyan elimizdeki ses
makinası ile komtrtol edilmiş tasdikli tutanak
la ısalbi'ttir. Geriye ne kalıyor, band üzerinde
ki ihtilaf. Band üzerinde, biraz evvel de arz
ettim, «yenilemek» olduğunu ispat dahi etsek
ne söyli'yecekleri şimdiye kadar söylediklerin-
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den bellidir. İster bandı Teknik Üniversiteye : gelerinin kabulünden sonra Araştırma Komis
yonu kurulmuş, gerekli incelemeleri yaparak
gönderirler tetkik ettirirler, ister ettirımezler
bizim iddiamız sahip olmuştur. Bu iddia sahip ol • raporunu hazırlamıştır.
duğu halde, partizan hislerle buna «hayır» dei
Üç haftadarıberi bu rapor üzerinde yapılan
melkte inadedenleri yola getirecek bir imkâna
görüşmeler, hâdisenin aydınlanmasına kâfidir.
sahip değiliz. Geçmişte yalancı şahitlik eden, bu
Meselenin esası; Başlbakan Sayın Süleyman
rada yalan sıöyliyen bir zatın başkanlık ettiği,
Demirci'in, geçen sene Bütçe müzakereleri sıra
Iburad'a yalan söylediğini ispat ettiğimiz bir za
sında Millet Meclisinde! yaptığı konuşmada:
ttın komisyon sözcüsü olduğu bir komisyonun
(ıScçiımleri yenileriz) şeklindeki sözlerinin, tasşu çürük raporuna itibar edip de kimse Bölük. hilh görıme'miş ham zabıtlara (seçimleri yenile
haşı veya M. P. yalan söyledi, söylemiştir de
mek) şeklinde geçtiği ve bilâhara bandla kar
mek takatini kendi vicdanında - şayet bu vic
şılaştırma neticesinde bu sözün (Seçimleri yeni
dan birtakım kirli emellerin ipoteği altında de
leriz) olduğunun tesbit edilmesi üzerine bu ha
ğilse - bulamıyacaktır. Biz iddiamızı ispat et
tanın zalbıltlarda da düzeltildiği ve böylece za
miş bulunuyoruz geçmişteki kötülükleri de bu
bıtlarda tahrifat değil, hata olduğu ve bu ha
rada müdafaa etmeye kalkışan insanların ina
tanın da düzeltilmiş olduğu anlaşılmıştır.
dı, hakikati değiştirmiyecöktir. Fazilet yolun
Araştırma rapor ve müzakereler Heyeti
daki mücadelemizin karşısına bin tane iftira
Umumiyeyi tatmine /medar olduğundan bu ko
ile çıksalar dönmiyeceğiz, her hakikati bu kür
nudaki müzakerelerin kifayetini arz ve teklif
süde söyliyeceğiz arkadaşlar.
•od erim.
Aydın
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (M. P. sıra
Reşat uzarda
larından alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, görüşmelerin yeter
liği teklif ediliyor.
MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞ
KANI MEHMET ERSOY (Kütahya) — Sayın
Başkan, sataşmadan dolayı söz istemiştim.
BAŞKAN — Evet, ona geleceğiz efendim.
Evvelâ işin esasına taallûk eden usulü tesbit edelim, ondan sonra görüşeceğiz onu.
Yeterlik önergelerini oîkutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Millet Meclisi tutanaklarında ve ses 'bandlarmda sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddiala
rını tahkik için kurulan Meclis Araştırma Ko
misyonu raporu üzerinde yeteri derecede görül
müş ve konu aydınlığa kavuşmuştur.
Görüşmelerin yeterliğine karar verilmesini
arz ve teklif ederim.
Aydın
Nahit Menteşe
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Milet Meclisi zaJbııtlarrada ve bandlarında
tahrifat yapıldığı yolundaki iddianın aydınlığa
kavuşturulması maksadiyle A. P. ve M. P. Grup
ları tarafından verilen Meclis Araştırması öner-

BAŞKAN — Efendim yeterlik önengelerini
^oyunuza arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilin işitir.
Şimdi tahkikatın tevsii ve komisyonca ses
kontrol cihazlariyle tahkikatın
derinleştiril
mesi teklif ediliyor. Bu husustaki önergeleri
okutup oyunuza sunacağım. Kabul buyurursa
nız (komisyonun vazifesi devam edcccıktir. Bu
nun süresini ayrıca oyunuza arz edeceğim.
'Sayın Millet Meclisi Başkanlığına
Meclis zabıtlarında tahrif yapılalbilir inti
baını kalti olarak silmek ve Meclise zabıtlar do
lay ıs iyi e de bu en ufak bir gölge düşünmemek
için iddia edilen hususlarda araştırmanın Ko
misyon tarafından tevsiini arz edeniz.
iSaygıl arımla.
Eskişehir
Ilayri Başar
Van
Emin Erdinç

Konya
İhsan Kabadayı
Tokat
İrfan ıSolmazer

Millet Meclisi Başkanlığına
Meclis zabıtları ve ses bandları - üzerinde
değişiklik yapıldığı hususundaki Meclis Araş
tırına Komisyon raporu arz edilen sebepler ve
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ıbilhassa ses bandlarmclaki taihrifatın makina I mak için değil, hakikati örtmek için iktidar ta
ile teslbiti mümkün iken bu yola gidilmemiş bu- \ rafından çıkanlmıış bir mânevi fedaidir» sözü
bir.
lunması sebebiyle noksandır.
Araştırmanın derinleştirilmesini ve bu mü
İkincisi, burada yalan söylediğim, mazide
lkim meselenin en ufak bir şüpheye meydan bıyalan söylediğim gibi isnadlar hakkında.
rakılmıyacalk şekilde incelenmesine karar veril
BAŞKAN — Efendim, Sayın Ersoy'un tale
mesini arz ve teklif ederiz.
bi Başkanlığın müşa'hade ve kanaatine uyuyor.
M. P. Grup Bşk. V.
M. P. Grup Bşk. V.
ıSaiym Bölükbaşı, Ersoy için «Geçmişte yalan
Konya
İstanbul
cı şahitlik yaptı, burada da yalan söyledi,» de
••S. Faruk önder
Hüseyin Ataman
di. Bu, İçtüzüğümüzün 95 nci maddesine gö
re bir sataşmadır. Bu itibarla size söz verece
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
ğim. Ancak bir istinhamım var; bugüne kadar
Millet Meclisi tutanaklarında ve ses bandlagörülen birçok tecrübeye göre, kendisine bu
rnıda saıhtecilik ve tahrifat yapıldığı iddiaları
hakkı tanıdığımız milletvekilleri maalesef bu
nı taihkik için kurulan Meclis Araştırma Ko
hakkı kötüye kullanıyor ve görüşme sırasında
misyonu raporunun tahkikatın tamamlanması I yeni bir sataşmaya sebeboluvor. Sizin uzun bir
ve üniversite yetkililerinden alınacak raporlar
parlâmento tecrübeniz var, onun için bilhassa
la takviyesi ve hiçjbir şüphe bırakımıyacalk ha
i'^tinham ediyorum, buna vesile vermeden sa
le getirilmesi için Komisyona iadesini arz ve
dece hakikati söyleyiniz.
teıklif ederim.
I
Buyurun.
İstanbul
I
İki kanun tasarısı için yapılan açık oylama
Reşit Ülker
için oylarını kullanmamış saym milletvekilleri
varsa lütfen oylarını kullansınlar. Biraz sonra
BAŞKAN — Efendim mahiyet itibariyle tak
rirler aşağı - yukarı aynı tahkikatın tevsii, ma- I oylama işlemi bitecektir.
kina ile kontrol ve üniversite yetkililerinin mü
MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞ
talâalarının alınması teklif ediliyor.
I
KANI MEHMET ERSOY (Kütahya) — Saym
Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kaibul I
Başkan, saym milletvekilleri;
edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmemiştir.
I
Üzerinde bulunduğumuz meselenin aslı ile
Meclis tutanaklarında ve ses bandlarmda I
ilgili olmıyan bir konuda bir polemiğe cevap
sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddialarını tah
vermek zorunda kaldığım için cidden büyük
kik için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu
üzüntü duyuyorum. Aynı üslûp seviyesine inraporu üzerinde Yüce Heyetiniz bilgi edinmiş- I
mcmekle beraher bu hususta vereceğim cevap
tir.
lardan dolayı da şimdiden Yüce Heyetinizden
MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞ
özür dilerim.
KANI MEHMET ERSOY (Kütahya) — Söz I
Aziz arkadaşlarımı, isna di ardan birisi «Bu
istemiştim.
I
ibaşkan
hakikati meydana çıkarmak için değil,
BAŞKAN — Şimdi Sayın Ersoy, sataşma- I
hakikati
örtmek için iktidar tarafından ortaya
dan dolayı söz istiyorsunuz.
I
çıkarılmış bir mânevi fedaidir» sözüne temas
MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZ
edeceğim. Gerçekle bu söz arasındaki durum
CÜSÜ İSMAİL HAKKI YILDIRIM (Erzu
elbetteki Yüce vicdanlarınızda tahlil edilecek,
rum) — Ben de düşüncelerimin yanlış intikal
takdirleriniz gerçek durumu meydana çıkara
ettirildiği için söz istiyorum.
I cak ve bu sözü sarfeden mulhterem arkadaşı
mızın gerçekleri ifade ötmek yönündeki duru
BAŞKAN — Bir dakika efendim.
Sayın Ersoy hangi noktada sataşma vardır I mu da belirecektir.
dediniz, lütfen ayağa kalkıp konuşunuz.
I
Aziz arkadaşlarım, bu iddia ortaya atıldığı
MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYOıNU BAŞ
gün bu zaJbıtları tanzim eden müdürlükte uzun
KANI MEHMET ERSOY (Kütahya) — «Bu
/müddet çalışmış bir insan olarak cidden üzül
komisyon Başkanı, hakikati meydana
çıkar- I düm, ilk işim Zabıt Müdürlüğüne gidip durumu
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'tetkik etmek oklu; böyle birşey var mı diye.
ıBunun üzerine aynı anda oradan döndüm ve
Sayın Başkanlığa, derhal bir tahkikat yapılma
sı için bir önerge verdim. Bu önergemin uzun
müddet cevabını alamayınca bununla yetinmedim. bir sözlü soru önergesi verdim, gündemde-dir.
Yüce Heyet bu komisyona üye seçerken biz
de bu komisyona üye seçildik arkadaşların te
veccühü ile de Komisyon Başkanı olduk. Bütün
ikomisyon çalışmaları mıüddetince rc'sen ya
pabileceğimiz her hususıta sayın iddia sahipleri
ne her türlü kolaylığı gösterdik. Bunun aksini
kimise iddia edemez. Bunun dışında getirdik
leri tevsii tahkikat taleplerinin daima yanında
bulundum. Bunun dışında, Fen Fakültesinde
olduğunu bahsettikleri aletlerle tahlil edilmesi
için sadece oy kullanmak değil, komisyondaki
arkadaşları ikna edebilmek için konuşma yap
tım ve buradaki muhterem arkadaşlarım bilir
ler ki, Yıüce Mecliste de, bunu kabul ettirip
oraya gitmesi için bir haftadanberi gayet sami
mî bir gayretin içindeyim.
Şiniıdi hal böyleyken, gerçeğin meydana çı
karıl ma.sı için şahsan yapabileceğim herşeyin
âzamisini yapmışken bu şekilde bir ithamla, yıl
ların bir politikacısı, bir lider tarafından itham
edilişimin talkdiıini size bırakıyorum ve bu du
rum karşısında bu iddiada bulunan hakkındaki
hıükmü size ve Yüce Millete bıralkıyorum.
Aziz arkadaşlarım, gelelim komisyonda söy
lediğim ifadenin burada tamamen aksini söyle
diğime ve yalan söylediğime.
Meselenin esası şudur, aziz arkadaşlar: Esa
sen bu mesel ede hâdise o kadar başka taraflara
çekilmiştir ki, bu lâflar üzerinde orasından
ıbui'a'smdan tutup o kadar istismar yapılmıştır
ki, artık bunu delilleriyle izaha hacet yok. He
piniz bunun şahidisiniz.
Aziz arkadaşlarım, elde kati bir delil olma
dan, sadece kendi ifadelerine
göre, kulağa
dayanarak bir iddiayı ortaya atabildikleri he
pinizin malûmudur. Komisyonda bir sual tev
cih ettim, dedim ki; bu teypten ilk dinlenildiği andaki, Sayın Bölükbaşı'nm getirdiği teyp
ten dinlediğimiz zaman üç defa, beş defa dinle
dik; üç' defa kopyasını aldık, ilk defada anla
şılması mümkün değildi, duyulması mümkün
değildi. Sayın Bölükbaşı bu bandı burada da
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dini etmişlerdir, soruyorum arkadaşlar;
Yüce
Mecliste bu bandı dinliyen arkadaşlardan tek
kelime anlıyan var mıdır? Yoktur. Saym Faruk
Önder'e bunu sordum dedim, «İlk söylendiği
zaman, bunu anlamak mümkün değildir, acaba
-size bir ilhlbar mı vâlkı olmuştur, elinizde başka
'bir delil mi vardır. Yani o anda bir tahrifat ve
sahtecilik yapıldığına nasıl kaani
oldunuz?»
Doğrudur, bunu inkâr etmiyorum.
Şimdi buradaki sözlerime gelince aziz arka
daşlarım, tahmin ediyorum ki, bu sözü arka
daşlarımın alındıkları bir hususa işaret etmek,
kendilerini bu yönde tatmin etmek için söyledi
ğim bir sözdür. Arkadaşlar devamlı olarak
teypte tahrifat varsa, yani tahrifat yapıldığı id
dia edilen teyp in bir suretinin kendilerinde bu
lunduğu ifade edilir bunu siz yapmışsınızdır gibi
bâzı sözler sarf ediliyordu, arkadaşlarımız bun
dan alınmışlar onu, izah ettim. Orada Sayın Bö
lükbaşı'nm teypini dinledikten sonra, Sayın Fa
ruk Önder'e söyledim, teypi ilk defa dinlediğiniz
/aman, Sayın Bölükbaşı'mn teypini dinledikten
sonra arkadaşıma dedim ki; sureti kafiyede
teypte bir oynama yoktur. Ben yıllar yılı teyp
kontrolü yapmış bir insan sıfatiyle bunu anla
dım, kendilerine buradan ifade ettim.
Şimdi bunun yalan söylemekle katiyen alâ
kası yoktur. Bu düpedüz sayfalarca konuşma
nın zaptın içinden iki kelimesini alarak istismar
etmekten başka bir şey değildin.
Gelelim aziz arkadaşlarım meselemizle uzak
tan yakından ilgisi olmadığı halde müzakerelerin
ve Sayın Bölükbaşı'nm ifadelerinin bir buçuk
saate yakınını ihtiva eden mazideki hâdise ve
benim buradaki rolüme :
Aziz arkadaşlarım, bu meseleyi buraya ben
getirnıedim. Sayın Bölükbaşı, hem Komisyona
gönderdiği yazılı cevapta ve hem de daha hiçbi
rimiz burada konuşmadan, raporumuz buraya
geldiği zaman münhasıran şahsında ilgili olarak
bu imada ve ithamda bulundu. Bunun üzerine
kendilerine bir cevap verdim, dedim ki, cesaret
leri varsa zaptını getirtsinler. (Jünkü ben taraf
olmadığım için bir haftadır da uğraşıyorum, bu
zaptı elde edemedim ama bunu elde etmek için
uğraşacağım.
Şimdi aziz arkadaşlarım, hâdisede benim ne
fonksiyonum olabilir? Meclise yeni girmiş bir
memur, hâdise olmuş, mahkeme safhasında.
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Bendeniz İzmir'de yedek subaylığımı yapıyorum.
İfadem almıyor, istinabe yolu ile, ifadem de bil
diğim iki hususu arz ediyorum, diyorum ki :
«Bölükbaşı konuşurken yanında idim.» Sonra
isimler verdim gecen şeyde ve bunu ben temin
etmiş değilim. Sayın Bölükbaşı benimle ilgili
olarak burada konuştuğu zaman bugün Tutanak
Müdürü olan ve Sayın Bölükbaşı'nm akrabası
olan zat (elindeki kâğıtları göstererek) bunu
getirmiştir. Bu Sayın Bölükbaşı'nm bu zatla
birlikte oturup o konuşmasının redaksiyonunu
yaptığı zaptın orjinalidir. Sararmasından da bel
lidir, bunun şahitlerini sayıyorum. Ahmet Varol,
Kâzım Yurday, Zeki Öğretmeniğlu. Söyledi
ğim, bildiğim şey budur, bir.
İkincisi; bu sözlerden aklımda kalanı ve bu
radaki müşahedemi söyledim.
Aziz arkadaşlarım; «Ben yalancı şahitlik yaptı
dedim, o hayır, lehinde ifade verdim dedi bu da
yalandır.» diyor. Yani 'bizim hu husustaki du
rumumuzu, ahvali şaJhsiyamizi 'hu iki hâdiseye
intikal ettirmek istiyor.
Bizi bildiğimizi söylemekten hiçbir kuvvet
menedemez. ISaym Bölükbaşı ve arkadaşları
bizi tanımayabilirler. Sonra, Bölükbaşı'nm böyle
bir iddiayı ortaya atması da bence bir şey ifa
de etmez. Ben vicdanen müsterihim. Ben, duy
duğumu, bildiğimi söyledim. Duyduğum ve bil
diğim hususlar yanlış olalbilir. Fakat bu söy
lediğim hususta sureti •katiıyede ne yanlış var
dır, ne yalan vardır. Muhalefet şerhi veren sa
yın mahkeme başkanı yanılmıştır. Bile bile,
benim iddiama, ifademe rağmen Sayın Bölük
başı bunda ısrar ediyor. Ben yalan söylemiyo
rum, kendileri yalan söylüyorlar!
Arkadaşlarım, kendilerini davet ediyorum;
şimdi arz edeceğim (hususun aksini ispat eder
lerse ben Milletvekilliğinden istifa etmeye hazı
rım. Kendilerine aynı teklifte hulunacak de
ğilim. Çünkü takdir milletin olacak, sizlerin
olacaik.
Bölükbaşı'nın hu ımeselesi hakkında İzmir
Ağır Ceza Mahkemesine ifade verirken şu
sözleri sarih olarak: söylediğimi hatırlıyorum.
Belki kelime ve redaksiyon yönünden değişik-
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lik vardır. Ama umumiyet itibariyle fikir ola
rak sureti katiyede 'bir değişiklik yoktur :
«Bölükbaşı hu sözleri Meclisin Heyeti Unıumiyesine söylememiştir.» Kanaatimi sormuştur
mahkeme, ikanaatimi
söylüyorum. «Çünkü,
aklı hasında 'bir insanın kendi tezini müdafaa
eden insanları suçlaması, 'onlara hakaret et
mesi mümkün değildir. Mealisin Heyeti Umumiyesinde muhalefetler vardır, iktidar grupu
vardır, Demokrat Parti Grupu içinde 40 - 50 60 milletvekili hu tezi müdafaa etmiştir. Bun
lara hakaret etmesi mümkün değildir. Bölük
başı konuşunken aleyhinde tezahüratta bulunan
hir grup vardı. Bölükbaşı da sol eli ile bu söz
leri söylerken o grupu işaret ediyordu. Benim
vicdani kanaatime ,göre Bölükbaşı'nm bu söz
leri, Meclisin Heyeti Umumiyesine değil, hu
aleyhte tezahürat yapan grupadır.» diye sarih
olarak ve hassasiyetle ifade zaptıma geçirtmişiımdiri •

Aziz arikadaşlarım; hu ifade Bölükbaşı'nın
lehinde bir ifade değil midir? Bölükbaşı bu
ifadeleri söylemediğimi ispat edebilirse, - ifa
de ettiğim gibi - hen Milletvekilliğinden istifa
etmeye hazırım. Bunun, bu sözlerin aksini is
pat edemediği takdirde, beni hîgünalh yalancı
şahitlikle itham ettiği için, âdi hir müfteri
olarak kalmaya mahkûmdur.
Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Yıldırım, sizin talebiniz
nedir, lütfen bulunduğunuz yerden izah ediniz.
ARAŞTIRMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL HAKKI YILDIRIM (Erzurum) — Arz
edeyim, İbâızı konularda heyanlarım, maksatlı
olmıyalbilir, Heyeti Uımumiyeye farklı mâna
da ifade edilmiştir.
BAŞKAN — Efendim, şu anda bendeniz bir
takdir yapamıyacağım. Çünkü sizin konuştu
ğunuz celsede hen maalesef bulunmadım ve zap
tı da tetkik edemedim. Ama 95 nci madde bu
sebeple bir Milletvekilinin her zaman söz istiye'bileceğini mümkün kılmaktadır. Onun için
şimdi size söz veremiyeceğim.
Efendim, gündemin diğer maddelerine geçi
yoruz.
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ

SORULAR

1. — Sinop Milletvekili
Hilmi İşgüzar'ın,
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki,
aleyhimize tecelli eden karara
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/122)
BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar burada
mı?... Yok. İlki birleşim bulunmadığı cihetle sora
düşmüştür.
Bu arada şunu arz ©deyim efendim. Makinalardan korunma ile ilgili 119 sayılı Milletler
arası Çalışma Sözleşmesinin
onaylanmasının
uygun
bulunduğuna dair kanun tasarısı ile,
T. C. ile Holânda Kırallığı arasında imza
lanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı için yapılan açık oylama işlemi bitmiştir.
Kutuları kaldırınız.
Diğer sözlü soruya geçiyorum.
2. — Konya Milletvekili
Nazif
Kurucu'nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleşmeye
karşı daha hızlı savaşmak için ne gibi tedbirler
alındığına dair Köy İşleri
Bakanından sözlü
sorusu (6/171)
BAŞKAN — Efendim sayın Kurucu kendi
sözlü sorusu ile ilgili olarak bir önerge vermiş;
«Bu önergemi cevaplandıracak bakanlar değiş
miştir, daha sonra görüşelim» diye. Böyle bir
talep muteber olamaz.
Kendisi iki birleşim bulunmadığı için soru
düşmüştür.
3. — Aydın
Milletvekili M. Şükrü
Koç'
un, ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve
sözlerinden dolayı kaç
eğitimcinin
Bakanîlık
emrine alındığına ve bu konuda kaç soruştur
manın bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/176)

VE

CEVAPLARI

diğine dair Sanayi
(6/177)

Bakanından

sözlü sorusu

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal bura
da mı?... Yok.
İki birleşim üst üste bulunmadığı cihetle soru
düşmüştür.
5. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, İşçi Sigortaları
Kurumu tarafından Soma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 seneden
beri gayesine tahsis edilmemesi sebebine dair
(Jalışma Bakanından sözlü sorusu. (6/183)
BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu bu
rada mı?... Yok.
İki birleşim üs üste bulunmadığı cihetle so
ru düşmüştür.
BAŞKAN — Sayın Uysal? Yok. Bir defaya
mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir.
6. — Kars Milletvekili Âdil Kurel'in, 227
sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işlemek
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakanından
sözlü
sorusu.
(6/184)
BAŞKAN — Sayın Adil Kurtel burada. Sa
yın Tarım Bakanı yok. Bakan bulunmadığı ci
hetle gelecek birleşime bırakılmıştır.
7. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1341
tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren ka
saba ve köylerin adedinin ne kadar olduğuna
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/185)
BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel burada. Sa
yın İçişleri balkanı yok. Balkanın bulunacağı gele
cek birleşime bırakılmıştır.

BAŞKAN — Sayın Şükrü Koç burada mı?...
Yok.
İki birleşim bulunmadığı cihetle soru düş
müştür.

8. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 4753
sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutulacak
arazi miktarının tesbit edilmiş olup olmadığına
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/186)

4. — Sakarya
Milletvekili Hayrettin VysaVın, şeker pancarı alım fiyatının, hangi öl
çüler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edil

BAŞKAN —• Sayın Âdil Kurtel burada. Sa
vın Köyişlcri Bakanı yok. Sorunun cevaplandı
rılması gelecek birleşime bırakılmıştır.
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9. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, ye
ni bir Toprak Kanunu tasarısının hazırlanmakta
olup olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü
sorusu. (6/187)
BAŞKAN —• Sayın Vefa Tanır burada mı?...
Yok.
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14. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun servet transferi yoliyle
memleketimize ne
gibi yyıalların girdiğine ve bu müsade belgele
rinin kimlere verildiğine dair Ticaret ve Maliye
bakanlarında sözlü sorusu. (6/192)
BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu yok.

îki birleşim üst üste bulunmadığı cihetle söz
lü soruları düşmüştür.

Bu itibarla bir defaya mahsus olmak üzere so
ru ertelenmiştir.

10. — Artvin Milletvekili Turgut
Altunkaya'nın, Artvin'de
kontralit
fabrikası kurmak
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın
mahiyetinin
ne olduğuna dair l1 arım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188)

15. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun Hükümetin güven oyu aldığı
tarihten itibaren kaç vali, kaymakam, il hu
kuk işleri müdür, emniyet müdürü ve emni
yet kadrosunda vazifeli memurun nakil sure
tiyle yer değiştirdiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/193)

BAŞKAN —• Sayın Turgut Altunkaya bura
da. Sayın Tarım Bakanı yoklar. Bu cihetle so
rularının cevaplandırılması gelecek birleşime kal
mıştır.
11. — Halay
Milletvekili
Yahya Kanbolat'ın, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/189)
BAŞKAN — Sayın Yahya Kanbolat burada
mı?...
Soru sahibi bulunmadığına göre bir defaya
mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakılmış
tır.
12. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, Adana'da bütün
fakülteleriyle bir üniversite açıl
masının düşünülüp
düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/190)
BAŞKAN — Sayın Ali Karcı burada. Sayın
Başbakan adına Millî Eğitim Bakanı cevaplan
dıracaktır.
Balkan bulunmadığı cihetle soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır.
13. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, Bergama ile Akhisar
arasında yapılması
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde ya
pılıp yapılmıyacağına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/191)
BAŞKAN Sayın Sami Binicioğlu burada mil..
Yok.
Bu itibarla bir defaya mahsus olanak üzere
soru gelecek birleşime bırakılmıştır.

BAŞKAN Sayın Salâhattin Hakkı Esatoğlu
burada mı?... Yok.
İki birleşim üst üste
soru düşmüştür.

bulunmadığı

cihetle

16. — Konya
Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 1950 yılından
bugüne kadar Türkiye'de
sosyal konularda ne kadar yabancı araştırma
cı çalıştığına
dair, Millî Eğitim ve Dışişleri
bakanlarından sözlü sorusu. (6/194)
BAŞKAN — Sayın
mı?... Yok.

Nazif Kurucu burada

iki birleşim üst üste bulunmadığı cihetle soru
düşmüştür.
17. — Sakarya
Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meyda
na gelen âfet ve sel baskınları sonucunda ne
kadar maddi zararın
tesbit edilmiş olduğuna
ve zarar gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım
yapıldığına dair Başbakan, Bayındırlık, Tarım,
Çalışma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve
İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su. (6/195)
BAŞKAN — Sayın Uysal? Yok. Bir defaya
mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir.
18. — Konya Milletvekili Nazif
Kurucu'nun,
Konya'nın Akşehir
ilçesinde, bir adliye binası
sapılmasının düşünülüp düşünülmediğine
dair
Adalet Bakanından sözlü sorusu. (6/196)
BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu yok.
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İlki birleşim üst üste bulunmadığı cihetle so
ru düşmüştür.
19. — Çanakkale Milletvekili
A. Nihat
Akay'ın, Beş Yıllık
Kalkınma
Plânında, ku
rulması derpiş edilen radyo
istasyonlarından
Erzurum ve Diyarbakır
verici tesislerine bu
güne kadar ne miktar yatırım yapıldığına dair
Turizm ve Tanıtma Bakanından
sözlü sorusu.
(6/197)
BAŞKAN — Sayın A. Nihat Akay burada.
Sayın Turizmi ve Tanıtma Balkanı yok. Bu se
beple sorunun cevaplandırılması gelecek birleşime
bırakılmıştır.
20. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1966
Ocak sonu itibariyle, İş ve İşçi Bulma Kurumu
aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu. (6/198)
BAŞKAN — Saym İ d i l Kurtel burada.
Sayın Çalışma Balkanı yok. Bu itibarla soru
nun cevaplandırılması
gelecek birleşime bıra
kılmıştır.
21. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımı yap
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair, Ticaret
Bakanından sözlü sorusu (6/200)
BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız burada mı?...
Yek.
İki birleşim üst üste bulunmadığı cihetle so
ru düşmüştür.
22. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Ticaret
Bakanından sözlü
sorusu. (6/201)
BAŞKAN — Saym Salih Yıldız. Yok.
İki birleşim üst üste bulunmadığı cihetle so
ru düşmüştür.
23. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Erzuru'da bir askeri dikimevi kurulması
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu. (6/202)
BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt burada.
Saym Millî Savunma Bakanı?.. Yok. Bu itibar
la sorunun cevaplandırılması gelecek birleşime
bırakılmıştır.
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24. — Sivas
Milletvekili Nazif
Arslan'ın,
turistik önemi haiz bulunan Erzurum - Erzin
can - Sivas karayolunun yapımının, 1966 uygu
lama yılında, ele alınıp alınmadığına dair Ba
yındırlık, Turizm ve Tanıtma
Bakanlarından
sözlü sorusu. (6/203)
BAŞKAN — Saym Nazif Arslan bura
da mı?... Yok.
İki birleşim üst üste bulunmadığı cihetle so
ru düşmüştür.
25. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van
iline bağlı Özalp ilçesine,
bugüne kadar bir
kaymakam tâyin edilmemesi sebebine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu. (6/204)
BAŞKAN — Saym Salih Yıldız yok.
İki birleşim üst üste bulunmadığı cihetle so
ru düşmüştür.
26. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Çaldıran'ı Doğu - Bay azıt'a bağlıyacak olan yolun
ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/205)
BAŞKAN — Saym Salih Yıldız yok.
İki birleşim üst
soru düşmüştür.

üste

bulunmadığı cihetle

27. — Sinop Milletvekili
Niyazi
özgüç'ün,
Denizli'nin Pamukkalesine akan suyun, tarihî ve
turistik kıymetini muhafaza için, eski halinde
bırakılması hususunda ne düşünüdlüğüne dair
Başbakandan sözlü sorusu (6/206)
BAŞKAN — Sayın Niyazi özgüç burada mı?..
Yok.
İki birleşimde üst üste bulunmadığı cihetle
soru düşmüştür.
28. — Adana Milletvekili
Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Cayhan Nehrinin anakolu ile Savrun, Sunbas adını taşıyan kolları ve Kozan'ın,
Kİlgem ve Deliçay suları üzerinde daha evvel
yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve sula
ma etütlerinin ne safhada olduğuna dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/207)
BAŞKAN — Saym Kemal Sarıibrahimoğlu
burada, mı?.. Yok.
İki Birleşim üst üste
soru düşmüştür.
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29. — Nevşehir Milletvekili Salâhatttin Hak
feli bir öğretmenin,
derste talebelerine Allah
kı . Esatoğlu'nun, Maden Kanununun
yürürlüğe
yoktur mealinde konuşmalar yaptığı hakkında
girdiği tariften 10 Ekim 1965 tarihine
kadar
ki neşriyatın doğru olup olmadığına dair Millî
yabancı şirketlerin memleketimizde
almış oklu
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/212)
ğu maden arama ruhsatının sayısının ne oldu
BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu burada
ğuna ve hangi maden alanları için verilmiş bu
mı?.. Yok.
lunduğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
Soru sahibi bulunmadığı cihetle bir defaya
kanından sözlü sorusu
(6/208)
mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir.
BAŞKAN — Sayın Salâlıattin Hakkı Esat34. — Hatay 3îilletvekili
Hüsnü Özkan'ın,
oğlu burada m i l . Yok.
Kıbrıs'tan
tahliye edilen 504 mücahidin
geri
tki Birleşim üst üste bulunmadığı cihetle
alınmasında,
son
defa
Birlenmiş
Milletler
Assoru düşmüştür.
samblesi tarafından verilen kararın her hangi
30. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
bir rolünün olup olmadığına dair Dışişleri Ba
kı Esatoğlu'nun,
Ankara, İstanbul
ve İzmir
kanından sözlü sorusu (6/312)
gibi büyük şehirlerimizde,
Amerikan
pazarı
BAŞKAN — Sayın Hüsnü Özkan burada
adiyle açılmış olan mağazalarda teşhir
edilip
mı?..
satışı yapılan yabancı menşeli malların, mem
tki Birleşim üst üste bulunmadığı cihetle
leketimize hanni yoldan ithal edilmekte
oldu
ğuna dair Adalet ve Ticaret
Bakanlarından
soru düşmüştür.
sözlü sorusu (6/209)
35. — Uşak Milletvekili
Fahri
Uğrasızoğlu'nun, TJşak'ın bâzı köylerinden,
hava alanı
BARKAN — Sayın Salâlıattin Hakkı Ksatolarak inşa edilmek üzere, istimlâk edilen 5 000
oğlu yok.
dönüm tutarındaki
tarım arazisinin eski sahip
tki Birleşim üst üste buiummadığı cihetle
lerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
sora düşmüştür.
Millî
Savunma Bakanından
sözlü
sorusu
31. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
(6/214)
fer özdaa'ın, eski istanbul
Savcı
yardımcısı
BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu bura
nın, 20 qün çalıştığı İnegöl Savcılınmdan, Nu
saybin'e naMedilmesi sebebine dair Adalet Ba
da mı?.. Yok.
kanından sözlü sorusu (6/210)
tki Birleşim üst liste bulunmadığı cihetle
soru düşmüştür.
B \ S K A N — Sayın Muzaffer özdağ burada
36. — Konya Milletvekili
Vefa
Tanır'ın.
mı?.. Yok.
Hazinenin mülkiyet veya tasarrufu altında bu" İki Birleşim üst" üste bulunmadığı cihetle
bunan tarıma elverişli tovrakların
icara veril
p.oru düşmüştür.
mesi işleminde, hanai obiektif kıstaslara] göre
32. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Vzunhareket edilmekte olunduğuna dair Maliye Ba
er'in, Of ilçesinde kurulması
tesbit edilen
kanından sözlü sorusu.
(6/215)
çanı fabrikasının kuruluş iterinin
seçilmesinde
ki ekonomik ve sosyal zaruretler yanında tek
BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır burada mı?..
nik faktörlerin d es müessir olun ohnadtaına da Yok.
ir Gümrük ve Tekel Bakanından
sözlü sorusu
Soru sahibi bulunmadığı cihetle bir defaya
(6/211)
mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir.
BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Tlzuner burada
37. — Van Milletvekili
Mehmet Erdinç'in,
mı?.. Yok.
beş ayda iki defa görev yeri değiştirilen
Nu
iki Birleşim üst üste bulunımadığı cihetle
saybin Savcının nakline İstanbul A. P. teş
soru düşmüştür.
kilâtı ile yazdığı makalelerin sebebolduau yo
33. — Manisa Milletvekili
Sami
Binicioğlundaki söylentilerin
doğru olup
olmadığına
lu'nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazi
dair Adalet Bakanından sözlü] sorusu. (6/216)
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BAŞKAN — Soru önergesi sahibi tarafından
geri alınmıştır.
38. — Sinop Milletvekili
Hilmi
İşgüzar'ın,
bilûmum resmî binalar için Ankara'da her yıl
ödenen kira bedellerinin miktarına ve binalar
da yapılan tadilât ve tamiratın
kime aidolduğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Ba
yındırlık bakanlarından sözlü sorusu.
(6/217)
BAŞKAN
m i t . Yok.

Sayın Hilmi İşgüzar

burada

Soru sahibi bulunmadığı cihetle bir defaya
mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir.
39. — Sinop Milletvekili
Hilmi İşgüzar'tn,
ortaokullardaki
ev - işi öğretmenliğinde
istih
dam edilmek maksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve ka
çının ödretmenliğe atandığına
dmr Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/218)
BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar burada
mı?.. Yok.
Soru sahibi bulunmadığı cihetle bir defaya
mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir.
40. — İstanbul
Milletvekili Reşit Ülker'in,
İstanbul, Bl^ive:
Meclisi A. P. üvesi bir za.kn
27 Maıım Devrimi uersİz, haksız ve gavrimesru aöstermcue kalktığı uoiundaki
nesriua.tın
doğru olup olmalıriına dair Adalet Bakanından
sözlü sorusu. (6/210)
BAŞKAN — Sayın Kesit Ülker burada.
Sayın Bakan yok. Bu itibarla sorunun çora
bı ertelenmiştir.
41. — Van Milletvekili Mehmet
Erdinç'in,
Van'm Mııradine ilçesinde kurulması mutasav
ver BendimaM TTidro - Elektrik Santralinin h.agırhkla-nnın bitin bitmedidine dair Evr.rii ve
Tabiî Kaunaklar
Bakanından
sözlü sorusu
(6/220)

O :1

relerinin ıslahının düşünülüp
düşünülmediğine
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından
sözlü sorusu. (6/221)
BAŞKAN — Sayın Mehmet Erdinç burada
mı?.. Yok.
Soru sahibi bulunmadığı cihetle bir defaya
mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir.
43. — Van Milletvekili
Mehmet Erdinç'in,
Van ili Erciş ilçesinde yapılması
düşünülen
Koçköprü Barajı
etütlerinin ne safhada oldu
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/222)
BAŞKAN — Sayın Mehmet Erdinç yok.
Soru sahibi bulunmadığı cihetle 'bir defaya
mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir.
44. -— Van Milletvekili
Mehmet Erdinç'in,
Van ili Çatak ilçesinin ortasından geçen\ dere
nin ıslahının düşünülüp
düşünülmediğine dair
Enerji ve Tabiî Kaunaklar Bakanından sözlü
sorusu. (6/223)
BAŞKAN — Sarın Mehmet .Erdinç yolk.
Soru sahibi bulunmadığı cihetle bir defaya
mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir.
45. — Van Milletvekili Mehmet
Erdinç'in,
Erciş ilçesini ve (güzergâhında bulunan 10 - 12
köy arazisini sulanan toprak kanalının ıslahı ko
nusunda, bir hazırlık olun olmadığına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu
(6/224).
BAŞKA — Savın Erdinç rok.
Soru sahibi bulunmadığı cihetle bir defaya,
mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir.
46.
Van

—

Va.n

M'n.fl.p.

Willnt'»nl'ili

oıeıti/lp/n,

Mn^m"t

Erdinç'in,

Ti^lap,

Jiasfm^'ı^ür-

T)$T

J'i'ın'!} •yTn.rlfiM'M'vı rl"ı<:"i'v)"ılm,ckte olun

rfair Enerji ve Trıhtı
sn?!ü, sorusu, f'6/225)
RAÇÎTÇ-ATSJ- . _

Sn.vın

Kaynaklar
E"HW

olmadıriına

Bakanından

w»V.

BAŞKAN — Sayın Mehmet ErtTnc burada
mı?.. Yok.

Soru s^h'ihi hnluiîmadırn cihetle bir d of aya
mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir.

Soru sahihi bulunmadığı cihetle .sorunun ce
vabı bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş
tir.

47. — Sinon Milletvekili
Niyazi
Özaüc'ün,
yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi halkı için
inşa. edilmekte olan meskenlere, dıs memleket
lerden oıardim uamlmıs olun olmadığına dair
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/226)

42. — Van Milletvekili
Mehmet
Erdinç'in.
Van ili içinden geçen Akköprü ve Kuruba<ş de
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BAŞKAN —' Sayın Niyazi Özgüç burada
mı?.. Yok.
Soru sahibi bulunmadığı cihetle soru bir de
faya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
43. — Van Milletvekili Mchmat
Erdinç'in,
Van - Gevaş Bey arkı sulama projesinin yeni.1 en
ihalesinin düşünülüp
düşünülmediğine
dair
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından
sözlü
sorusu. (6/227)
BAŞKAN — Sayın

Mehmet Erdinç yek.

Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun ce
vabı bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş
tir.
40. — Van Milletvekili Mchmıt
Erdinç'in,
Van'ın Erciş ilcisinde, Karayolları 11 nei B"Jge M'ldürlüğnnvn bir şubesinin c-çdr.ır'r.ın:n d'üşünülüp düşünülme-ligine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (G/228),
BAŞKAN
Savın M-hmet Eısline vok.
5oru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun ce
vabı bir defaya mahsus olmak üzer cıtsbnm'stir.

O : 1

cdilmiyeceğinc
dair Bayındırlık
sözlü sorusu. (6/229)

Bakanından

BAŞKAN — Sayın Mehmet Erdinç yok.
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun ce
vabı bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş
tir.
Yapılan açık oylama sonuçlarını arz ediyo
rum :
Makinaladan korunma ilgili 119 sayılı Millet
lerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının ya
pılan açık oylamasına 242 milletvekili katılmış,
sonuçta 235 kabul 4 red 3 çekinser oy çıkmıştır.
Tadarı Meclisimizce kabul edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ile Kolanda Kırallığı
arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmed
ir?! oııayl,anm.arTiın uygun bulunduğuna dair
k-vunn tasarısı için yapılan açık ovlamaya 238
nvlletvaklli katıl m-ş, natic-dc 231 kabul 4 red
3 çekinser oy çıkmıştır." Tasarı Meclisimizce ka
bul edilmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, Günlcmim'zde gö
rüşülecek başka bir madde oynadığından G Nisan1037 Psrsombe günü saat 15,00 tc toplanılmak
usare Blrlcşuni kapatıyorum.

50. v _ Van MiUetvekili Mehmet Erdi-.
Geven ilcesine badlı Mükih nahiyr
uolhde Er
de - Diyadin yolunun yapımına devanı edilip

Kapanma saati : 18,30
—Sin&m

D)

YASIL! GOnULAH VH CEVAPLARI

1. Malatya'nın Arguvan ilçesinin Hükümet
1. — Sinop Milletvekili Hilmi î^üzcruı,
Ma- \
ksnağnıa kavuşması için Maliye ve İçişleri Balatycdnm Arguvan i1 ^" sinin JJÜkümni kokağına
kammn her hangi bir düşünce ve tasavvuru var
kavuşması hususunda ne dd^ünüldüğiln: d.c:r,
mıdır?
sorusu ve Maliye, Bcd:r:ıı Cihat Bilgehc:
2; Haberleşme işhrn daha çabuk ve emin
iırma Bcd:anı Keyfi 0:iük, Ahi1 d Brk( :ıı TTcyapılmasını tenin eden PTT merkezinin bir
san Dincer ve îchhri Bekanı Faruk fJ lkc:ı'r,ı
binada, toplanması için yeri alınıp ve tapuya
yazıh cevapları. (7/212)
tescil edilmiş olmasına rağmen bugüne kadar
1C(
15
bina inşaatına başlanmama sebebinin Ulaştır
ma Bakanı tarafından,
Millet Meclisi Başkanlığına
3. Malatya'nın Arguvan ilçesinde ceza evi
Aşağıdaki îsoruiarınvn Sajnıı Maliye, İçiş
inşaatı için satmalmmış olan arsanın üzerine
leri, Ulaştırma ve Adalet Bakanları tarafından
ne zaman modern bir ceza evi inşaasına baş
yazdı olarak cevaplandırılması için tavassutla
lanacağı hususunda da Snyın Adlîye- Vekian'in
rınızı arz ve rica ederini.
düşünce ve Vekfdctin kararının bildirilmesi ta
lebi ile sorularımın cevaplandırılmasını arz ve
Sinop Milletvekili
|
rica ederim. Saygılarımla.
Hilmi İşgüzar
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Maliye Bakanlığı
Millî Emlâk
Genel Müdürlüvü
Şube 3. Md.
Sayı : 3132 -1108/25457
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lacak yatırımlar bütçelerin vereceği imkân
nisbetindc ve programdaki öncelik sırasına göre
inşa ettirilecektir.
T. C.
Ulaştırma Bakanlığı
öı.il Kalem Müdürlüğü
Sayı : 4427 - 1

Konu : Soru önergesi Hk.

21 . 11 . 1966

Millet Meclisi Başkanlığına

Millet Meclisi Başkanlığına

îlgi : 3 . 11 . 1966 tarihli Genel Sekreter
lik - Kanunlar Mülürlüğü 7/212 - 2721/14769
sayılı yazıları.
Malatya - Arguvan ilçesinin Hükümet kona
ğına kavuşması hususunda ne düşünüldüğüne
dair Sinop Milletvekili Sayın Hilmi İşgüzar
tarafından verilen ve yazılı olarak cevaplan
dırılması talebedilen yazılı soru önergesi ce
vabı ilişik olarak sunulmuştur.
Arz ederim.
Maliye Bakanı V.
A. Topaloğlu .

îlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür
lüğü 7/212, 2721/14769 sayılı yazıları;

Malatya iline bağlı Arguvan ilçecinin 'bir
Hükümet konağına kavuşması hususunda ne
düşünüldüğü hakkında Sinop Milletvekili Sa
yın Hilmi İşgüzar tarafından Millet Meclisi
Başkanlığına verilip, yazılı olarak ccvaplandırlıması istenilen soru önergesine Maliye
Bakanı tarafından verilen cevap.
Malatya ilinin Arguvan ilçesinde Hükü
met konağı inşası işi Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânının 1965 Programında yer almış
bulunmakta idi.
Ancak, bütçe imknâsızlıkları dolayısiyle
1963 ve daha evvelki yıllardan devren gelen
inşaatın 1964 - 1966 yıllarında ikmaline çalı
şıldığından bu yıllar içinde hiçbir Hükü
met konağının yeniden inşasına geçilmemiştir.
ilk hazrılık olarak Arguvan ilçesi imar
plânında Hükümet konağına tahsis olunan
2 400 M2 arsa kamulaştırılarak Hazine mülki
yetine geçirilmiştir.
1967 yılında da devam eden işlerin ikmali
öngörüldüğünden bu yıl da yeni inşaat yapılanuyacaktır.
Kalkınma Plânının İkinci Beş Yıllık dev
resine aidolarak DPT verilen inşaat progra
mına alman Arguvan ilçesi Hükümet konağı,
bu devre içinde kamu inşaat sektörüne ayrı-

-

Malatya - Arguvan ilçesinin Hükümet ko
nağına kavuşması hakkında ne düşünüldüğüne
dari Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm yazılı
soru önergesindeki Bakanlığımızla ilgili hu
sus tetkik ettirilmiştir.
Arguvan PTT Merkezi seneliği 420 lira ile
kiralanan bir binada hizmet görmektedir. PTT
Merkezi 1 müdür, 1 hat bakıcı ve 3 dağıtıcı ile
faaliyette olup, mevcut bina PTT ihtiyaçları
na kifayet etmektedir.
Arguvan ilçesine yeni bir PTT binası in
şası, bugünkü imkânsızlıklar sebebiyle progra
ma alınamamış olup, ileriki yıllarda imkân te
mininde nazarı itibara alınacaktır.
Keyfiyeti saygılarımla arz ederim.
Ulaştırma Bakanı
Seyfi öztürk
T. C.
Adalet Bakanlığı
C. ve T. E. Gn. Müdürlüğü
Ks : 6
Sayı • 43352

22 . 11 . 1966

Konu : Arguvan Ceza Evi
Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
îlgi : 3 . 11 . 1966 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 2721/14769 - 7/212 sayılı yazınız;
Sinop Milletvekili Sayın Hilmi îşgüzar'm
Malatya'nın Arguvan ilçesinde yeni bir ceza evi
inşası hakkındaki yazılı soru önergesine ceva
bımı arz ederim.
Ceza evleri inşatı 5 er yıllık Plâna bağlan
mış bulunup Arguvan Ceza Evi inşaatının
da 2 nci 5 Yıllık Plâna ithal edilmesi hususu
teklif edilmiştir.
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Gerekli ödenek sağlandığı takdirde inşa edi
lecektir.
Bilgi edinilmesini arz ederim.
Adalet Bakanı
Hasan Dinç er
T. C.
içişleri Bakanlığı
iller id. Gn. Md.
Şb. Md. : 2.
No : 22102 - 64/3/2662

31 . 3 . 1967

Konu : Sinop Milletvekili
Hilmi îşgüzar'm yazılı soru
önergesi cevabı Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : 3 . 11 . ]966 gün ve Genel Sekreterlik
Kanunlar Müdürlüğü 7/212 - 2721/14769 sayılı
buyruklarınız.
Malatya ili Arguvan ilçesinin Hükümet ko
nağına kavuşması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Sinop Milletvekili Hilmi îşgü
zar'm Maliye Bakanlığı ile birlikte Bakan
lığımıza da yönelttiği yazılı soru önergesinin
1 nci maddesindeki konu mahiyeti iltibariylo
Maliye Bakanlığını ilgilendirmektedir.
Bununla beraber soru konusunun ilgili Ba
kanlıkça cevaplandırıldığı anlaşılmış bulun
maktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
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Talât Aydemir'in hâtırasını neşreden Ak
şam Gazetesinin 11 . 10 . 1966 tarihli nüshasıftdaki yazılardan öğrenildiğine göre :
Devrin Devlet Eeisl ve
Başvekili Sayın
Cemal Gürsel, kanuni yetkisini kullanarak ve
mucip sebep de göstermek suretiyle, Yassıada
Mahkemesinin, Adnan Menderes hakkındaki
hükmünün infazının durdurulmasını, infaz sav
cısı olan Altay Ömer Egesel'e emretmiştir.
Hukukan riayet etmeye mecbur olduğu
bu emri hiçe sayan ve dinlcmiyen Egesel.
içindeki kin ve intikam hislerini tatmin etmek
için, hunharcasma Adnan Menderes'i astır
mak suretiyle ve taammüden öldürmüştür.
Bu iddia ve ihbar karşısında, ilgili makam
larca (Talât Aydemir'in hatıratında tanık ola
rak adı gecen şahısların bilgi ve görgülerine
müracaat edilerek) teammüden Adnan Mende
res'i öldürmekten sanık olarak, Bay Altay
Ömer Egesel hakkında her hangi bir tahki
kat açılmış mıdır1? Açılmışsa hangi safhada
dır açılmamışsa Bakanlığınızın bu konudaki
teşebbüsleri nelerdir veya neler olacaktır?
T. O.
Adalet Bakanlığı
Ceza iş. G. Müdürlüğü
Sayı : 10302

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda arz ve izah ettiğim sorularımın Sa
yın Adalet Bakanlığınca yazılı olarak cevap
landırılmasına delâlet buyurmanızı rica ede
rim.
Hatay Milletvekili
Talât Kösepğlu

-
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Konu : Hatay Milletvekili
Talât Köseoğlu'nun yazılı
soru önergesinin cevaplan
dırıldığı Hk.

Dr. Faruk Sakan
İçişleri Bakanı
2. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'nun,
Yassıada Mahkemesi Başsavcısı • hakkında, Ak
şam Gazetesinde yayınlanan iddia ve ihbar do
lar/isiyle, her hangi bir tahkikat açılıp açılma
dığına dair sorusu ve Adaht Bakam
Hasan
Dinçer'in yazılı cevabı. (7/240)

O : 1

Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlğü ifadesiyle alman 4 . 11 . 1966 gün ve 7/240
- 2880/16466 sayılı yazılarına.
Hatay Milletvekili Sayın Talât Köseoğlu'
nun. Yüksek Adalet Divanı Başsavcısı Altay
Ömer Egesel'lc ilgili olarak, Bakanlığımıza
yönelttiği yazılı soru önergesinin cevabı asa
da arz edilmiştir.
Akşam Gazetesinin 11 . 10 . 1966 tarihli nüshasmda yayımlanan hâtırat clolayıs;"yle, gö
revi sırasında suç işlediği iddia ve ihbar olu
nan Yüksek Adalet Divanı Başsavcısı Altay
Ömer Egesel hakkında bir tahkikat yapılıp
yapılmadığı konusunun
cevaplandırılabümç.-

575 —

M, Meclisi

B : 80

sini teminen, halen Yargıtay üyesi bulunan
muamileyhin, evvelce asli görevi olan Yargı
tay Üyeliği uhdesinde ipka edilerek, bu vazi
feye atandığı göz önünde tutulup, iddia ve ihbur olunan hususlardan dolayı 45 sayılı Ka
nunun 43 ve müteakip maddeleri hükmüne
tevfikan, gereğinin takdiri için keyfiyet Yük
sek Hâkimler Kurulu Başkanlığına intikal et
tirilmiştir.
Bu konuda, 9 . 11 . 19G6 gün ve 30145 sa
yılı yazımıza cevap olarak, Yüksek Hâkimler
Kurulu Başkanlığının 29 . 12 . 19G6 gün ve
2238 sayılı tezkeresi ekinde alman ve metni ay
nen aşağıya çıkarılan Yüksek Hâkimler Ku
rulu İkinci Bölümünün 15 . 12 . 1960 gün ve
1966/9 -176806 sayılı kararında :
«Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığının
17 . 11 . 1966 gün ve 1683 sayılı yazısı ile İkinci
Bölüme intikal ettirilen Adalet
Bakanlığı
Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 39145 sayı
ve 9 . 11 . 1966 günlü yazısı okunduktan sonra,
Gereği görüşülüp düşünüldü :
Bakanlık bu yazısında, Hatay Milletvekili1
Talât
Köscoğlu tarafından Millet Meclisi
Başkanlığına Adalet Bakanlığınca yazılı ola
rak cevaplandırlıması isteğiyle sunulan (Talât
Aydemir'in hatıratını neşreden Akşam Gaze
tesinin 11 . 10 . 19136 tarihli nüshasındaki yazı
lardan öğrenildiğine göre, Devlet Reisi ve
Başvekili Sayın Cemal Gürsel, kanuni yetkisini
kullanarak ve mucip sebep de göstermek sure
tiyle, Yassıada Mahkemesinin Adnan Menderes
hakkındaki hükmünün infazının
durdurul
masını infaz Savcısı olan Altay Ömer Egcselc-'e emretmiştir. Hukukan riayet etmeye mec
bur olduğu bu emri hiçe sayan ve dinlemiycn
Egesel, içindeki kin ve intikam hislerini tat
min etmek için hunharcasma Adnan Mende
res'i astırmak suretiyle ve taammüden öldür
müştür. Bu iddia ve ihbar karşısında, ilgili
makamlarca Talât Aydemir'in hatıratında ta
nık olarak adı geçen şahısların bilgi ve
görgülerine müracaat edilerek taammüden Ad
nan Menderes'i öldürmekten sanık olarak Bay
Altay Ömer Egesel hakkında her hangi bir
tahkikat açılmış mıdır? Açılmış ise hangi saf
hadadır; açılmamışsa Bakanlığınızın bu konu
daki teşebbüsleri nelerdir, veya neler olacaktır I
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mealindeki önergede ifade edilen hususlar hakkında
gereği t a k ü r buyurularak önergenin ccvaplandırılabil'mcsini teminen muktazi malûmatın veril
mesi müsaadelerine arz olunur, diyerek Yüksek
Hâkimler Kurulundan bilgi istemiştir.
Bakanlığın, bu yazı ile istediği bilginin
mahiyeti 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı
Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin kaldı
rılması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında 1 sayılı Geçici Kanunun 6 ncı madde
siyle kurulması öngörülen Yüksek Adalet Di
vanı Başsavcısı Altay Ömer Egesel'in bu va
zifeyi yerine getirirken yaptığı iddia edi
len bir işlemi hakkında bir soruşturma mevcudolup olmadığı ile böyle bir işleme geçilip
geeilmivcceğinin
açıklanmasıdır. Şu
halde,
Altay Ömer Egcscl'in Yüksek Adalet Divanı
Başsavcılığı vazifesi ile ilgili bir durumu ba
his mevzuu olduğuna göre öncelikle bu konuyu
ilgilendiren yasalar yönünden meselenin tar
tışılması gerekir. Şu ciheti evvelemirde ce
vaplandırmak uygun olcaktır.
Altay Ömer
EgcsePin bu sıfatla ifa ettiği vazifeden dolayı
Yüksek Hâkimler Kurulunca, İkinci Bölüme
intikal ettirilmiş her hangi bir şikayet yok
tur. Ve bu yönden her hangi bir soruşturma
açılmamıştır.
1 sayılı Geçici Kanunun 6 ncı maddesinde
belirtilen kişilerin sorumluluklarını araştırmak
ve haklarında son tahkikat açılarak Yüksek
Adalet Divanına verilmeleri gerekip gerek
mediğine karar vermek üzere, bir Yüksek So
ruşturma Kurulunun teşkil edileceği yazılı
dır. Bu maddede Yüksek Adalet Divanı üye
lerinin adlî, idari ve askerî kazaya mensup
hâkimler aras:nd«°,n seçileceği açıklanmış ol
masına rağmen, Yüksek Soruşturma Kurulu
üyelerinin niteliği
belirtilmemiştir.
Adalet
Divanı Başsavcısının, soruşturma kurulu üyelc"i arasından tâyin edileceği bu maddede açık
landığına göre, Başsavcı hakkında özel bir
hüküm bulunmadıkça hukukî
durumunun,
Yüksek Soruşturma Kurulu üyeleri gibi mü
talâası uygun olur. Yüksek Adalet Divanı Mu
hakeme Usulüne ait 3 sayılı Kanunun 2 ve
•mütaakıp maddelerinde bu kurulun yapacağı
görevde uygulıyaeağı usul gösterilmese de,
nitelikleri hakkında bir hüküm yoktur. Üycİcrin yalnız vazife yapmaya engel olabile-
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cek durumları 20 nci maddede gösterilmiş,tir. 16
sayıh Millî Birlik Komitesi karari/le Altay Ömer Egesel, Yüksek Soruştur
ma Kurulu üyeleri arasından Başsavcı olarak
tâyin edilmiştir. Görülüyor ki, Yüksek So
ruşturma Kurulu üyeleriyle bu üyelere ve
rilen diğer vazifeler ve genellikle Yüksek
Adalet Divanı mensuplarının özlük içleri
nin hangi yasaya tabi olacağına dair bir ya
sa mevcut değildir. Yüksek Soruşturma Ku
rulu üyelerinin hâkim veya savcı sınıfından
bulunmaları öngörülmemiştir. Yüksek Adalet
Divanı ve Soruşturma K u r ı l u mensuplarını da
kapsıyabilecek
şekilde
yürürlükte bulunan
yasalar arasında, 334 sayılı T. C. Anayasası
nın geçici 4 ncü maddesi hükmü kısmen bun
ların özlük işlerini yasalamıştır. Bunun dı
şında bir hüküm yoktur. Yüksek Hâkimler
Kurulu sonradan yürürlüğe giren Anayasanın
143 ncü maddesi ile kurulmuştur. Bu ku
rulun görevleri 144 ncü maddede açıklanmış
tır. Yalnız hâkimlerin özlük işleri hakkında
karar vermeye yetkili bulunan bu kurulun va
zife sınırı özel kanun olan 45 sayılı Kanunla
belirtilmiştir. Bu yasanın 2 nci maddesiyle
açıklanan vazife sınırları 43 ncü maddede özel
olarak anlamını bulmuştur, bu maddeye göre
kurul hâkimlerle, hâkim yardımcılarının gö
revlerinden dolayı ve görevleri sırasında iş
ledikleri suçları ve bunlara ilişkin disiplin
işlemlerinin soruşturulması ile görevlidir. Bu
yasanın 30 ncu maddesi dahi' kurul 2 nci bö
lümünün görevlerini bu sınırlarla kayıtlı ola
rak belirtmiştir. Şu halde, Yüksek Hâkimler
Kurulu, hâkimlerin görevlerinden dolayı ve
görevleri sırasında işledikleri suçları takip ile
yetkilidir. Bunun dışında bir hâkimin başka
bir göreve atanması halinde o görevi yerine
getirdiği sırada, yaptığı işlemlerden dolayı
takibat yapmaya yetkisi yoktur. Savcıların
özlük işleri 45 sayılı Kanunun G9 ve mütaakıp
maddeleri ile yasalanmıştır. 82 nci madde
hükmü ile 2556 sayılı Hâkimler Kanunu hü
kümleri ve Anayasanın 147 nci maddesi ve
44 sayılı Anayasa Mahkemesi Kanunu yönün
den Yüksek Adalet Divanı Başsavcısının öz
lük işleri hakkında karar verme yetkisinin
hangi makama aidolduğıınun tesbiti
kuru
lun vazifesi dışında kaldığından konu bu yön
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den tartışılmamıştır. Tartışma Yüksek Hâkim
ler Kurulu görevinin tesbiti ile ilgili ola
rak hasren alınmıştır. Bundaki zaruret diğer
mercilerin görüşlerinin etkilenmemesi endişe
sidir. Altay Ömer EgesePin Yüksek Adalet
Divanı Başsavcılığına tâyin edilirken, Yargı
tay Üyesi olması, varılan sonucu etkileyemez.
Anayasanın 134 ncü maddesinin son fıkrası
hükmüne göre, hâkimlerin kanunda belirtilen
lerden başka bir görev alamıyacakları hük
mü muvacehesinde, Yargıtay üyesinin Yüksek
Adalet Divanı Başsavcılığına tâyin edilmekle
başka bir görev almış olduğundan gördüğü
vazifenin hâkimlik vazifesi olarak düşünülmesi
söz konusu olamaz.
Bu itibarla, Yüksek Adalet Divanı Başsavcı
sının görevinden dolayı işlediği iddia edilen
suçu h a k k n d a takibat yapma yetkisi Yük
sek Hâkimler Kurulunun vazifesi dışında kal
dığından Adalet Bakanlığının istediği bilgi
nin verilmesine imkân görülmediğine ve bu se
beple evrakın Adalet Bakanlığına geriverilmek üzere Yüksek Hâkimler Kurulu Başkan
lığına iade edilmesine 15 . 12 .. 1966 gününde
oybirliği ile karar verildiği» ifade olunmakta
dır.
Yüksek Hâkimler Kurulunun mezkûr ka
rarı yanında, Yüksek Adalet Divanı Başkan
ve üyeleri ile Başsavcısının ve Yüksek Soruş
turma Kurulunun Başkan ve üyeleri hakkın
daki soruşturma ve kovuşturma usullerinin il
gili kanunlarda belli edilmemesi muvacehe
sinde; görevi dolayısiyle umumi hükümlere
tabi olmıyan adı geçenin, Cumhuriyet .Baş
savcısı da bulunmaması sebebiyle, keza 45 sa
yılı Kanunda gösterilen soruşturma usullerine
tabi olmadığı ve asli görevi olan Yargıtay
Üyeliği dolayısiyle de hakkında Yüksek Sav-,
cılar Kurulunca soruşturma yapılamıyacağı
düşünüldüğünden, ancak bir hukuk Devletin
de takibata konu teşkil edecek her iddia ve
ihbarın da mutlaka bir soruşturma mercii bu
lunması gerekmesine göre, bu konudaki mev
cut kanun boşluğunun yine teşriî bir yolla
izalesi icabettiği sonucuna varılmış ve bu
maksatla 45 sayılı Kanunda yapılması tasar
lanan tadilât sırasında konunun çözümlenme
sine gidilmiştir.
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Keyfiyetin önerge sahJbine bildirilmesine
delâlet buyurulmasmı saygılarımla arz ederim.
Hasan Dinçer
Adalet Bakanı
3 — Ftaharva Milletvekili ITaurettin Uıısal'ın, Keçiborlu Ortaokul öğretmenlerinden ikisi
nin, Bakanlık emrine alınma sebebine dair so
rusu ve Adalet Bakanı Ha^an Dinçer, İçişleri
Bnkanı Faruk Sükan ve Millî Eaitim
Bakanı
Orhan Dengiz'in yazılı cevapları (7/292)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aı«üa",ıd*\Vı sorularımın Sayın Adalet, İçişleri
ve Millî Eğitim bakanları tarafından yazılı ola
rak: cevaplandırılmasında aracılığınızı saygılarım
la rica ederim.
Sakarya Milletvekili
Hayrettin Uysal
1. Keçiborlu Ortaokulu Almanca öğretmeni
Sürevya Oelikkan ile Kimya Öğretmeni İlhan A\kan'm oku1 dan uzaklaştırıldığı, Bakanlık emri
ne .alındığı belirtilmektedir; bunun sebebi nedir?
2. Keçiborlu'da bu alınmalardan sonra bir
takım olayların, gösteri ve yürüyüşlerin olduğu
gazetelere kadar aksetmiştir; bunlar nedir?
Gazetelere intikal eden olaylarla ilgili olarak :
a) öğretmen İlhan Alkan'm okul müdürü
. tarafından barbarca dövüldüğü;
b) Keçiborlu ortaokulu kız ve erkek öğren
cilerin üzerine jandarmaların yürüdüğü, öğrenci
lerin tartaklandığı;
c) Keçiborlu'da bu olaylarla ilgili korku ya
ratan, ürperti veren baskılara başvurulduğu;
' ç)" Kız ve erkek öğrencilerin baskı ve korku
dan dağlara kaçtıkları;
d) Keçiborlu Ortaokulu kız öğrencilerinin if
fetleriyim, şerefleriyle oynarcasına bir hareketle,
çeşitli söylentilere sebebolacak bir tarzda silâhlı
jandarmalar arasında karakola ve muayeneye gö
türüldükleri; iddia edilmektedir. Bunlar doğru
mudur?
3. 20 nci Yüzyıl dünyasında rejim ve hukuk
dışı bir davranışla daha 11 - 15 yaşlarındaki or
taokul kız ve erkek çocuklarının üzerlerine jan
darma yürütmenin, onları silâhlı jandarmalar
arasında dehşete düşürmenin insancıl olduğunu
izah etmek mümkün müdür?
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4. Bu öğrencileri dağlara kaçırtan korkuyu,
dehşeti yaratanlar hesap vermesi lâzımgelirken
kamu oyunda ve özellikle kendi çevrelerinde Ke
çiborlu Ortaokulu kız öğrencilerinin iffet, şeref ve
namusuna gölge düşürecek yollara başvurulması,bu
kız öğrencilerin, «aşk hayatı yaşadıkları», «fuhuş
yaptıkları» şeklinde haberlere vesile olacak ölçü
de savcılıkça muayeneye sevk edilmeleri yerinde
ve doğru bir işlem midir?
5. Bu masum kız ve Türk çocuklarının şeref
ve hays : yetleri üzerinde düşüncesizce bir oyun
ovnanmıştır. Bu çocuklar kamu oyunda lekelen
dirilmek istenilmiştir. Her birisi şerefli birer kişi
olan ana ve babaları sonsuz acı çekmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı bu yavruların, ana
ve babalarının haysiyet ve şereflerini koruyacak
bir davranışta bulunmak ihtiyacını duymıyacak
mıdır?
T. C.
Adalet Bakanlığı
Ceza İş Gn. Müdürlüğü
Sayı: 2997

31 . 1 . 1967

K o n u : Sakarya Milletvekili
Hayrettin Uysal'm soru öner
gesinin cevaplandırıldığı Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü
ifadesiyle alman 9 . 1 . 1967 gün ve-7/292 3504/19737 sayılı yazılarına:
Keçiborlu Ortaokul öğretmenlerinden ikisinin
Bakanlık emrine alınma sebepleri ve bununla il
gili olarak vukubulan olaylar hakkında, Sakarya
Milletvekili Sayın Hayrettin Uysal tarafından
İçişleri ve Millî Eğitim bakanlıklarına ve Bakan
lığımıza yöneltilen soru önergesinin, Bakanlığımı
za taallûk eden kısımları hakkında gerekli bilgi
aşağıda arz edilmiştir.
1. Keçiborlu Ortaokulu Fen Grupu öğret
menlerinden olup, Bakanlık emrine alındığı an
laşılan tlhan Alkan'm, 25 . 12 . 1966 günü ak
şamı Şehir Kulübünde karşılaştıkları Okul Mü
dürü Ali İhsan Şahin ile, yekdiğerine darp ve
hakarette bulundukları, Cumhuriyet Savcılığına
intikal eden olay üzerine, meşhut suçların muha
keme usulüne dair olan 3005 sayılı Kanun hü
kümlerine tevfikan sulh ceza mahkemesine dâva
açıldığı ve dâvanın halen derdest bulunduğu,
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2. Bu olay üzerine, 27 . 12 . 1966 tarihin
de, öğretmen İlhan Alkan ile Türkiye öğretmen ]
İçişleri Bakanlığı
13 . 2 . 1967
ler Sendikasına mensup diğer öğretmenlerden . Jandarma Genel Komutanlığı
Yusuf Torunoğlu, Süreyya Çelikkan ve Cemal
Ankara
Aksjül'ün öğrenci velilerini tahrik ve teşvik ede
Istiıh.: III. (Asayiş Ş. 2. Ks. 2165
rek, 28 . 12 . 1966 tarihinde bir kısım öğrenci
K o n u : Sakarya Milletvekili
lerin Hükümet konağına doğru kanunsuz yürü
Hayrettin Uysal'm Keçiborlu
yüşe geçmelerini temin ettikleri, ancak idarece
olayları hakkındaki soru öner
alman tedbirlerle dağılmalarının sağlandığı, bu
gesi.
konuda Keçiborlu Cumhuriyet Savcılığınca ya
pılan tahkikat sonucunda, öğretmen İlhan Alkan
Millet Meclisi Başkanlığına
ile 32 suç arkadaşı hakkında, «Müsaade olmadan
Hafi:,Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü
yürüyüş tertip ve idare etmek, bu suca bilerek
7/292 . 3504/19737 sayı ve 9 Ocak 1967 tarihli
iştirak ve talebeleri kanuna aykırı toplantı ve
yazıya.
yürüyüşe tahrik ve teşvik» suçlarından dolayı
bu yer asliye ceza mahkemesine açılan kamu dâ
Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uysal'm
vasının, İsparta Ağır Ceza Mahkemesinin karaKeçiborlu'da Ortaokul öğrencilerinin üzerino jan
riyle ve merci tâyini suretiyle, aynı yer asliye
darma yürütüldüğü, öğrencilerin tartaklandığı,
ceza mahkemesine intikal ettiği ve halen derdest
üzerinde baskı yaratıldığı ve kız öğrencilerin if
bulunduğu,
fet ve şerefleriyle oynarcasına silâhlı jandarma
lar tarafından muayeneye götürüldüğü hakkın
3. Bu hâdiseler dolayısiyle, hiçbir öğrencinin
daki soru önergesine cevaptır :
korkudan dağlara kaçmaları ve nezarete alınma
Bakanlık emrine alman Keçiborlu Ortaokul
larının bahis konusu olmadığı, tahkikat sırasında ı öğretmeni İlhan Alkan'm tahrik ve teşviki ile
öğrenciler arasında bulunan 11 - 15 yaşları ara
27 Aralık 1966 günü aynı okulun yüz kadar öğ
sındaki suçluların, farik ve mümeyyiz bulunup
rencisi, kendilerine iyi ders verilmediği, yetiştibulunmadıklarının tesbiti zımnında, kendilerinin
rilomedikleri bahanesiyle Hükümet binası önünde
Hükümet Tabipliğine gönderilip, raporları alın
toplanıp gösteri yürüyüşü yapmak için müraca
dıktan sonra velilerine teslim edildiği, bunun dı
atta bulunmuşlardır.
şında gerçekle alâkası bulunmıyan neşriyatın da
Kendilerine müracaatın usulsüz olduğu, dağıl
Cumhuriyet Savcılığı tarafından tekzibedilmiş
malarının gerektiği söylenmiş olmasına rağmen
bulunduğu,
tekrar yolda top1 anmaları üzerine, dağılmalarını
Bu konudaki dosyaların incelenmesi sonucu,
temin için J. Müfrezesi gönderilmiş, öğrenciler
İsparta Cumhuriyet Savcılığından alman yazılı
müfrezeyi görünce hiçbir olay yapmadan dağılıp
bilgi münderecatmdan anlaşılmaktadır.
kaçmışlardır.
Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
Bu olaylar dolayısiyle Keçiborlu Adliyesince
lâlet Duyurulmasını saygılarımla arz ederim.
toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkındaki 171 sa
yılı kanun hükümlerine aykırı hareketten dâva
Hasan Dinç er
açılmış bulunmaktadır.
Adalet Bakanı
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C a v d a öğrencilerin döğülmosi, baskı yüzün
den dağlara "kaçması katiyen doğru değildir.
Suçlu bâzı öğrenciler hakkında hazırlık tahki
katı yapılırken bunların Carik ve mümeyyiz olup
olmadığı h u s u s u n u n tcnblti için Cumhuriyet Sav
cılığının yazılı emri ile bâzı öğrencilerin j a n d a r 
ma refakatinde H ü k ü m e t tabipliğine şevkleri ya
pılmıştır. Bu arada hiçbir kız öğrene'nin iffet ve
şerefi ile oynanması bahis konusu değildir. Key
fiyetin önerge sahibine bildirilmesine delâlet buy u r u l m a s m ı arz öderim.
Dr. F a r u k Sulum
İçişleri B a k a n ı
T. C.
- Millî Eğitim Bakanlığı
Talim ve Terbiye Dairesi
Başkanlığı
Sayı: 1061

4 . 4 .

19G7

K o n u : Sakarya Milletvekili
H a y r e t t i n Uysal'm yazılı .suru
önergesi I I .
Millet Meclisi Başkanlığına
Sakarya Milletvekili Sayın H a y r e t i m Uy-al'm , Keçiborlu Ortaokul undaki olaylar hakkında
yazılı soru önergesi ile ilgili cevap notumun ilişik
olarak s u n u l d u ğ u n u arz ederim.
Orhan Dengiz
Millî E ğ i t i m Bakanı
S a k a r y a Milletvekili Saym. .'devrettim l ' y z d ' m
Keçiborlu ' O r t a o k u l u n d a k i <îeyinr b a b i - m m
0 . 1 . 19G7 günlü yazdı soru önergesi i!o. i I;-;'.! i
:
cevap notu

D
il) İ s p a r t a - Keçiborlu Ortaokulu
Öğretmeni Süreyya, Oclikkan :

Alanıma

Görevli b u l u n d u ğ u ilçe ve il mmm"de•; "mimbi
h a r e k e t l e r i meslekî ile b a ğ d a ş a n r/uza i; •'•.[•••'•.,(IA
olup, öğrenci velileri ve çevre b a d a La. a d e m m
y a d ı r g a n d ı ğ ı , bilhassa t a t ü k u n ı i g e m r . a V ' : ' • 1d u ğ u İ s p a r t a ınerkeziudedd özel imydmd:'. !.• a ;~
tığı ve a r k a d a ş l ı k ettiği e;<;k saymVki gr zşk ;* ve
s u b a y l a r l a olan münnrmboli, lâub.mi d.:.': -i1.,
gezileri ve harekedcriylo çevrenin d V a - i i n i m e 
rine çektiği, bu yüzden keudiainm dn ! n me z
lıalc geldiği, okulun m ü d ü r ü i!e ara mm :••• :':
olduğu, t u t u m ve davranışla! m m üğmdim ve
eğitimi a k s a t t ı ğ ı , r a n d ı m a n ı d ü ş ü r d ü ğ ü , ile;n
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do d a n a büyük ükğiele^ idari ve inzibati zorlukla
rı:! eşin .asma selnbelabilceeği gerekçesine ve
W e i b n r l u ve ü ş z ı r t a u a . k i yaş şym tarzının sesy.d durumumu zodeh'diğiiii ve bu yci'^.'-yA ayrılmazzun r a i m i bulunduğum:::» ileri s ü r e r e k Ispnrt:ı \ ödiüğine s u n d u ğ u o . 9 . IzGG gün ve löbidü
saydı muziple başka, yere uakle'dilmiştir. H a k 
kındaki do;.ya disiplin ymbinelen İşlemdedir.
b) İ s p a r t a - Keçiborlu Ortaokulu Ueıı G r u p u
ö ğ r e t m e n i İlhan Alkan :
Ilakkmem sosuştınna, yapanı muhakkik kaşmüleu'tiş taraiiıudam düzenlemen- 12 . 7 . 19GG gün,
9!. saydı i'e/,lei;edeıı adı geçenin : «Yü:ı:> Dergi
si fdo yayımlanan ve İ s p a r t a eski Valisi Erkliğ
imi Süer'i Imdof tutan yazısında, «Valilik icra
atını yerdiğinin; işi şahsiyete dökerek zedeleyici
birtakım cümleler kullandığının; bu t u t u m u ile
âmirine karsı gelmenin ve âmirle mücadelenin
tmik bir örneğini verdiğa'nin; bu yazıyı «Yö:ı:>
i );••• 'gizinde uoş"rtmokte:k:i kazeinim özellikle üze
rinde durulması gerem iğinin; 2ö . İO . 19GG günü
d / A sın; buda, Kimya dersi y a p a r k e n ders kou;1 a.ı İh1 hiçbir İlgisi bulunmadığı lıalde <:Kapitzllzıı, sosyalizm, fakirlik - zenginlik, din istis
marı, V i e t n a m S.ıvaşm k - unları üzerinde hoyanvedı f "zedeler k u l l a n m a k snrediylo dersleri
ildâl. e d i ğ b b n ; bu t u t u m u i'c meslekî vemibeleri
3re"i e> goi ü , ize , k!en z'yade (bgtir.ı ve
öğretini
Ücl-o u ğ r a t a r a k bli' çaba içinde b u l u n d u ğ u n u n ;
istikbale muza, Si ki usel bâzı düşüncelerini kova
ladığımın ; ö ğ r e t m e n l e r Sendikam Genel Merkezim'en uzak kalmamak, bu teşkilâta hizmet et
me';:, o in.! a. u k u v v e t alarak, yönetimdik, p r o g r a m
ve diğer görevlerin İrası yönünden ilgili m a k a m kırza gündemi ksı emirleri asgari m â n a d a dahi
kaimim almadan dik davranışlar işinde e:'."aremle
yoluna d e v a m t a k t i ğ i n i kullanmakta, k a r a r l ı
gömüldüğünü; anarşist bir m ü m d e l e gayreti ola
rak. göi'ü'en, normal eğitim ve öğretimden ziyade
başka, gayelere mülevcmilı b u l u n d u ğ u kanısına
v a r d a n , bir merkezden i d a r e edilerek Devlet ic
ra, alnı ı. y p r n l m a k , yermek k a m p a n y a s ı n d a se
ferber olduklarını gösteren, h a k l a r ı n d a uygula
n a r a k adlî, i d a r i ve inzibatî tedbirlere hiç kıy
met v r r m ' y e n , baii.û u y g u l a n a c a k t e d b i r l e r ve
cezalar dmksymlyle k a h r a m a n olmak, m e ş h u r ol
mak düşünce i ve rahatlığı içinde, en k ü ç ü k bir
endişeye bile k a p ı l m a d a n bu yolda yürümeye! az
mettiğini açığa, v u r d u ğ u n u n ; köyden, kentten
k a s a b a merkezine gelip, han, otel ve b u n a benzer
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köşelerde son derece elverişsiz şartlar içinde oku
mak ve yetişmek istiyen öğrencilere Kimya der
cinde formül yerine derslerle hiç ilgili olmıyaıı
bası konuları ortaya atmak ve düşündürmek su
retiyle onlarda «demekki okumak bu imiş;> ka
nısını uyandırdığının; 10 Nisan 1968 günü yapı
lan bir toplantı dolayısiylc yaptığı konuşmada,
Millî Eğitim Bakanının «Öğretmenler Petrol
Kanunu ile uğraşmasınlar, öğrencilerine A, B, C,
yi öğretsinler» şeklindeki beyanına değinerek
«Bu türlü konuşmada bulunan Bakan Orhan
Dengiz'in karşısındayız, Millî Eğitim Bakanlığı
değil, Millî Eritme Bakanlığı» dediğinin; Sen
dika içindeki çalışmalarına anarşist bir görüş ve
tutumla Devlet icraatı aleyhinde mücadele mâ
nasına aldığının; Sendikanın bu tutumu karşısın
da birçok öğretmenlerin bu kuruluştan ayrıldı
ğının; İlhan Alkan'm ise Sendikadan ayrılanları
mahkemeye verme tehdidinde bulunduğunun;
«Tip» marka bir dolma kalem taşıdığının;
19G0 yılında T. İ. P den adaylığını koyacağını
çevresindekilere ifade ettiğinin; ortaokula gel
mekte olan Havadis, Yeni Sabah, Dünya gazete
lerinin öğrencilere çeşitli ideolojiler aşılıyaıı yön
lerinin bulunduğu iddiası ile bu gazetelerin okul
lara gönderilmesinin durdurulması isteği ile bir
dilekçe verdiğinin; anlaşılması ve netice itiba
riyle kendisine has görev anlayışının, Hükümet
icraatını yerme taktiğinin; öğrencilerine kendi
anlayış ve görüşlerini aşılatma yolundaki sakın
calı faaliyetlerinin tesbit edildiği gerekçesi ile
5 . 12 . 1966 gün, 283 sayılı Müdürler Komisyonu
kararma dayalı olarak Bakanlık emrine alınmış
Türk Ceza Kanununun 14.1 - 142 nci ve 480 nci
maddeleri uyarınca hakkında adlî kovuşturma
yapılmak üzere fezlekeli tahkikat dosyası
13 . 12 . 1966 gün, 28621 sayılı yazı ile ilgili va
liliğe gönderilmiştir.
2. Ortaokul Fen Grupu Öğretmeni İlhan Al
kan'm Bakanlık emrine alınmasından ve Alman
ca Öğretmeni Süreyya Çclikkan'm başka bir ye
re atanmasından sonra bu yerde öğrenci ve öğ
retmenler tarafından meydana" getirilen olaylar
bir başmüfettiş tarafından tahkika başlanmıştır.
Halen tahkikat sonuçlanmamış olduğundan öner
genin 3, 4 ve 5 nci sorularının şimdilik cevaplan
ması mümkün olamıyacaktır.
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4. — Konya Milletvekili Nazif
Kurucu'nun,
Konya'nın Yunak ilçesinin elektrik enerjisi ih
tiyacına dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı İbrahim Dcrincr ile îmar ve îskân Ba
kanı 'Haldun Menieşeoğlu'nun
yazılı
cevaplan
(7/315)
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki yazılı sorumun, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar ve İmar ve İskân bakanlıklarınca ya
zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygı
ile arz ederim.
Konya Milletvekili
Nazif Kurucu
1. Yunak ilçesinde ve merkeze münhasır ol
mak üzere çok pahalıya çalışan mazotlu bir elek
trik motoru mevcuttur. Bu motor, Yunağın
elektrik ihtiyacına yetmemekte, sanayi imkânı
vermemekte ve feci derecede pahalıya mal olmak
tadır. Yunak ilçesine hidro - elektrik vermekten
başka çıkar yol yoktur. Yunak'a ve mülhakatı
na hidroelektrik vermek için bir proje mevcut
mudur ?
2. Hirfanlı hattından ve Cihanbeyli'den, Yu
nak'a ve mülhakatına cereyan verilmesi imkânı
var mı? Bu hangi senede tahakkuk ettirilebilir1?
3. Emirdağ veya Sivrihisar'dan
elektrik verilebilir mi1?

Yunak'a

4. Altunova D. Ü. Ç. için bir sanayi cere
yanı düşünülüyor mu1? Bu projeden Yunak is
tifade edebilir mi ne zaman tahakkuk eder?
5. Yukarı Sakarya isimli bir sulama ve
elektrik projesi var mıdır? Böyle bir yolla Yu
nak ve mülhakatı hangi sene elektriğe kavuşabi
lir?
6. Yunak ilçesini, gelişen ve kalabalık köy
ve kasabaları ile nahiyelerini elektriğe kavuş
turmak için en yakın çare nedir?
7. Yunak bölgesindeki geniş toprakların ye
raltındaki kaynaklardan sulanması için elektrik
ten istifade etmek en ucuz tedbir olduğuna göre,
Yunak'a elektrik temininde bu husus ne şekilde
karşılanacaktır. Hesaplarda sulama ihtiyacı ve
sulamada kullanılacak enerji nazarı itibara alı
nıyor mu?
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24 . 2 . 1907

Millet Meclisi Bakanlığına
İlgi : 1 . 2 . 1907 gün ve Kanunlar Müdürlüğü
7/315-3054/29709 sayılı yazınız.
Konya Milletvekili Nazil; Kurucu'mın ; «Kon
ya - Yunak ilçesinin elektrik enerjisi ihtiyacın;.!»
mütedair yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte
sunulmuştur.
Bilginize arz ederim.
Enerji ve Tabiî Kalen aklar Bakanı
İbrahim Dci'incr
Konya Milletvekili Ein'f Kııracu'nun Konya ili
Yunak kanadı elektrlfikasyonıı haMımdalıi yarr.li
çoru önerg'osj. cevabı aşağıdadır
1. Yunak ilçesinin elektrifikasyonu için
1902 yılında İller Bankasınca şehir şebekesi, ve
dizel santrali tesis edilmiştir. Gerek enerji ih
tiyacının gelişmesi ve gerekse tesislerin yıpran
mış olması dolayısiyle, Elektrik İşleri Etüt 1daresi Genel Direktörlüğü tarafından i907 yık ya
tırım programına tekrar dizelli tesis teklif edil
miş olmasına rağmen finansman darlığından do
layı 1907 yılı yatırım icra programı içinde yev
almamıştır.
Kasabanın her hangi bir yerden sisteme irti
batı ise, mesafelerin fazla oluşu dolayısiyle bu
gün için ekonomik olmamaktadır.
2. Yunak'ın J905 yılında çektiği güç ve
enerji 70 Kw. ve 120 000 Kwh. dır. 1975 yılımla
ise 110 Kw. ve 200 000 Kv/lı. çekeceği tahmin
edilmektedir. Kazanın Cihanbeyli'ye olan mesa
fesi, enerji nakil hattı güzorgfdıı olarak' takriben
110 Km. dir. 30 Kw. enerji nakil hattının
110 Km. mesafeye taşıyacağı güc çok küçüktür.
Yapılacak yatırım miktarı ise 4 500 000 Tl. ka
dardı r.
Yunak'ın güç ve enerji talepleri de küçük
olmasına rağmen, yapılacak irtibat tesislerinin
bu büyüklükte bir yatırımı karşılaması ekono
mik değildir.
Güzergâh üzerindeki Altunava Devlet Üret
me Çiftliği ve bâzı köylerin de bu hattan istifa
de edebileceği düşünülürse hattın voltajının
154 Kw. olması icabeder ki, 110 Km., 154 Kw.

5 . 4 . 1987

Ö : 1

enerji nakdi hattı için 10 500 000 Tl. lık bir ya
tının gereklidir. Bugünkü yükler karşısında bu
yatırınım da yapılması mümkün değildir. Bura
dan da Yunak ve mülhakatının bugün için Ci
hanbeyli'den beslenenıiyeceği görülmektedir.
3. Yunak'ın Emirdağ'dan beslenmesi de
30 K\v. ile mümkün değildir. Zira besleme nok
tası olan Afyon'a mesafesi 125 Km. .olmaktadır
ki bu meseleden, güzergâhtaki kasabalar da
düjimülerck bu voltajda Yun ak'a enerji getir
mek imkânı yoktur. Daha büyük voltajlı hattın
inşası ise bugün için ekonomik olmamaktadır.
Yımaksn Sivrihisar'dan beslenmesi aynı mü
talâalarla mümkün değildir.
4. Yukarda da, izah edildiği gibi Al tun ova
Devlet Üretme; Çiftliğinin de sisteme irtibatı Yu
nakla birlikle İkinci Beş Yıllık Plân döneminde
göz önüne alınacaktır.
5. Yunak ilçesi civarında bir sulama tesisi
bugün için mevcut değildir.
0. Yunak'ın elektrifikasyonu yönünden bu
gün için en uygun çare dizel gruplarının tevsii
olarak gözükmektedir.
Gerekli tesisler 1907 programına teklif edile
rek programa alınmamasına rağmen 1908 yılı ya
tırım programına Elektrik İşleri Etüt İdaresi
Genel Diroklörlüğünco tekrar teklif edilecektir.
Gerekil tesisler için yapılacak yatırım mikta
rı 1907 yılı yatının program tasarısında toplam
proje bedeli 500 000 Tl. civarındadır.
7. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direk
törlüğü tarafından yapılan elektrifikasyon etüt
ve plânlamalarında, Devclet 8u İşleri veya özel
bil' müessese tarafından yapılan enerji talepleri
de nazarı itibara alınmaktadır.
T. C.
İmar ve İskân Bakanlığı
Özel Kalem Md.
Sayı : 15/573

1.4.

1907

Konu : Sayın Nazif Kurucu'nun
yazılı sorusu Hk.
M i.l 1 et Mccl i si Başka nlığı na
İlgi : 1 . 2 . 1907 gün ve 3054/20709 - 7/35,
7/31.5 sayılı yazı.
Konya iline bağlı Yunak ilçesinin elektrik
enerjisine dair Konya Milletvekili Sayın Nazif
Kurucu tarafından verilen yazılı soru önergesi-
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nin Bakanlığımla ilgili kısmına verilmesi gere
ken cevap 3 nüsha halinde ilişikte suımlmıi'jtur.
• Gereğini arz ederim.
Haldun Mcnteşeoğlu
İmar ve İskân Cakanı

sayılı yazılarlylc alman Aydın ilinin Sarıkcmer,
Acarlar ve Bıyıklı köylerinde belediye teşkilâtı
kurnlır.a.'nnın düşünülüp düşünülmediğine dair
Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un yazılı soru
önergesi incelendi :

Yunak kasabası ve civarına entorkonnekte
veya diğer bir sistemden elektrik enerjisi iletimi
ile ilgili bir proje mevcut değildir.
Esasen, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında
kasabanın dizelli bir santralle beslenmesi öngö
rülmüştür.

1. Köylerde belediye teşkilinin usul ve şart
la:! 1580 r.ayılı Belediye Kanununun 7 nci maddes'nde tesblt edilmiştir.
Buna göre bir köyde belediye teşkili için bu
köyün en son nüfus sayımındaki nüfusunun 2 000
den fazla 'olması, muhtemel gelirlerinin belediye
hizmetlerini karşılıyacak miktarda olması, ayrıca
köy iht'yar meclisinin veya köy seçmenlerinin ya
rıdan fazlasının mahallin en büyük mülkiye âmi
rine yanlı olarak müracaatı veya valinin re'sen
bu işe lüzum göstermesi lâzımdır.
Bunu mütaakıp valinin talebiyle mahalli İlçe
Seçim Kuru 1 unca bu köyde plebisit yapılıp, İl
Cenel Meclisi ve Valilik mütalâalariyle birlikte
dosya Damşiaya gönderilir ve Danıştayın müspet
kararı üzerine müşterek kararname ile ilgili köy
de belediye teşkil olunur.
Belediye Kanununun 12 nci maddesine göre
de bu kara-'name tarihini izliyen malî yıl başın
dan itibaren uygulanır.

5. — Aydın Milletvekili M. Şükrü
Koç'un,
Aydınhn Sarıkcmer, Acarlar ve Bıyıklı
leyle
rinde belediye teşkilâtı kurulmasının
düşünülüp
düşünülmediğine dair sorusu ve İçişleri Bakanı
Faruk Sükan\n yazıl cevabı (7/324)
29 . 1 . 19G7
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına, ara
cılığınızı rica ederim.
Saygılarımla.
Aydın Milletvekili
M. Şükrü Koç.
1. Nüfusu, ekonomik ve sosyal kalkınması
na yardım imkânları elverişli olan, Aydın iline
bağlı Sarıkcmer (Söke ilçesinde) Acarlar (Mer
kez ilçe) Bıyıklı (Koçarlı ilçesi) köylerinde be
lediye teşkilâtı kurulması hakkında Bakanlığı
nızca her hangi bir hazırlık var mıdır? Bura
larda belediye kurulması faydalı olacağı kanı
sındadır 1
2. Bu köylerden her hangi birinde belediye
kurulması kararlaştırılmışsa, 1967 yılında bu
karar uygulanacak mıdır?
T. C.
İçişleri Bakanığı
Mahallî İd. Gn. Md.
Şb. Md. 2. D Rs. Mua.
6 2 1 . 1 . 302 . 5/5836

15.3.1967

Konu: Aydın Milletvekili
M. Şükrü Koç'un vazıh Ho
ru önergesi hakkında.
Millet Meclisi Başkanlığına
6 . 2 . 1967 günlü ve Millet Meclisi Genel Sek
reterlik Kanunlar Müdürlüğü 7/32-1 - 3683/20887
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2. Soru önergesinde bahis konusu edilen:
- a) Aydın ilinin Koçarlı ilçesinin Bıyıklı
köyünde 27 . 7 . 1966 gün ve 45-47 sayılı Kararna
me ile Belediye kurulmuş olup 13 . 8 . 1966 gün
ve 621 . 1 . 307 . 80/13424 sayılı yazımızla Aydın
VallUlğlnc duyurulmuştur.
Bu Kararname 1967 malî yılı içinde uygula
nacaktı •.
b) Söke ilçesln'n Akköy bucağına bağlı Sankemer köyünde; 28 . 2 . 1937 gün ve 5109 sayılı
Kararname ile belediye kurulmuş olup,7.3.1967
gün ve 621 . 1 . 307 . 84/5027 sayılı yazımızla Ay
dın Valiliğine duyurulmuştur.
Bu kararname de 1967 malî yılı içinde uygu
lanacaktır.
c) Merkez ilçenin Acarlar köyünde belediye
teşkili için bir müracaat vâki olmadığı ve Bakan
lığımıza da bu konuda bir dosya intikal etmedi
ği cihetle burada belediye teşkili şimdilik bahis
konusu değildir.
Arz ederim.
Dr. Faruk Sükan
İçişleri Bakanı
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Bu yıl, toprak işleri, sanat yapıları, stabilize
6. — Konya Milletvekili Nazif
Kurucu'nun, I
ihzarı ve sıkıştırılması işlerinde çalışılmış ve
Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç yolu için,
1 080 000 lira harcanmıştır.
1966 bütçesinden ayrılan paranın zarf edilme
Akşehir - Dörtyol - Yalvaç kesiminde gereken
me sebebine dair sorusu ve Bayındırlık
Bakanı
yerlerde bulundurulan mak'nalarla devamlı kar
Et cm Erdinç'in yazılı cevabı (7/330)
mücadelesi yapılmış ve yol sadece bir gece ş'ddet. Millet Meclisi Başkanlığına
J li tipi yüzünden kapanmıştır.
Akşehir - Yunak - Polatlı yolunda yukarıda
Aşağıdaki sorularımın, Bayındırlık Bakanı
açıklanan çalışmalara paralel olarak imkânlarımı
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü
zın müsaadesi nisbetinde iyi geçit temini için basaadenizi saygı ile arz ederim.
I kim çalışmaları yapılmaktadır.
Konya Milletvekili
1967 ve mü ta akıp yıllarda da çalışmalara de
Nazif Kurucu
vam edilecek ve her yıl yeteri kadar ödeneğin te
1. Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç yolu
mini mümkün olduğu takdirde yol 1972 yılında
na 1966 bütçesinden ayrılan para niçin sarf edil
tamamlanmış olacaktır.
memiştir.
I
Bilgilerinize arz ederim.
2. Gönderilen para ile bu yolda yapılması
E tem Erdinç
gerekeni yapmıyan Bölge Müdürü ve diğer yetki
Bayındırlık Bakanı
liler hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? Takibat
açılmış ise açılan takibatın sonu ne olmuştur?

7. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmazd
ın, tütün ekicilerinin ihtiyaçlarına ve Tütüncü
mle Kanununun
değiştirilmesinin
düşünülüp
düşünülmediğim dair sorusu ve Gümrük ve Te
kel Bakanı İbrahim Tekin'in yazılı cevabı
(7/334)

3. Yalvaç - Akşehir yolunda devamlı olan
geçit kışın aksadığı halde niçin tedbir alınmamış
tır?
4. Yunak - Akşehir ve Yunak - Polatlı ula
şımı daima j^olun bozuk olması sebebi ile aksa
maktadır. Halbuki bu hatta trafik çok sıktır. Yo
lun yapılması plâna rağmen, gerekli tahsisat ay
rılmamak sureti ile Hükümet tarafından, ayrılan
cüzi para da başka yerlere aktarılmak suretiyle
Bölge Müdürlüğü tarafından savsaklandığına gö
re, geçit için niçin muvakkat tedbirler alınmamak
tadır?

Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki serumun, Gümrük ve Tekel Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâlet buyurulmasını
saygılarımla arz
vo rica ederim.
Aydın Milletvekili
M. Kemal Yılmaz

5. Akşehir - Yalvaç ve Akşehir - Yunak - Po
latlı irtibatı, tam ve salim olarak ne zaman te
I
min olunacaktır?
T. C.
Bayındırlık Bakanlığı
Bakan
333
Millet Meclisi Başkanlığına

27.3.1967

Soru :
Yetiştirilmesi büyük emek vo masraf istiycıı tütünün fiyatlarından köylünün bu yıl da
memnun olmadığını müşahede ettim,
Aydın
köylerinde tütün ekicileri emeklerinin kar
şılığını alamamış olmaktan ibgündür.
1. Tütün ekicilerinin, satışlar konusunda
bcllibaşlı ortak dilekleri şunlardır :

a) Randıman tesbiti işi gizlilikten kur
İlgi : 8 . 2 . 1967 gün, 7 - 330/3705 - 21057 sa
tarılmalı ve açık olmalıdır. Tekel idaresi vo
yılı yazınız.
piyasaya girecek özel firmalar, piyasanın açıKonya Milletvekili Nazif Kurucu'nun yazılı
I İrandan önce eksperlerini gödererek randıman
sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır.
tesbiti yaptırmalıdır. Tcsbit sonucu, balyalara
Polatlı - Sülüklü ayrımı - Yunak - Akşehir ve koçanlara işaretlenmeli, herkes tütününün
kalitesi hakkında kesin bir fikir sahibi olmaYalvaç yolundaki çalışmalara 1966 yılı programı
çerçevesinde emanet ve ihaleli olarak başlanmıştır. I hdır.
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b) Piyasa açılınca, randıman birim fiyatı
Hükümet tarafından
ilân edilmeli, böylece
her ekici yetiştirdiği tütünün kesin fiyatını bil
melidir. Ekici, açıklanan fiyattan veya daha
yukarı fiyattan alıcı bulursa, tüccara satış ya
pabilmeli, ancak, Tekel İdaresi satılmıyan ve
ya doğrudan kendisine 'satılmak istenen bü
tün tütünleri ilân edilen fiyattan satınalmayı
resmen taahhüdetmcliclir.
c) Tütün eksperlerine köylünün güveni
sarsılmıştır. Tütün kalitesinin gerçeğe en uy
gun şekilde tesbitini sağlamak maksadiylc,
içinde Ziraat Odası Temsilcisi ile köyden bir
bilirkişinin de bulanacağı eksper heyetleri teş
kil olunmalıdır. En az iki eksperin katılacağı
bu heyetler değerlendirmeyi topluca yapmalı
ve iş, şimdi olduğu gibi bir tek ekspere bırakıl
mamalıdır.
Tütün ekicisi köylünün yukarıda arz etti
ğim dileklerini yerine getirmeyi uygun bulur
musunuz i
2. Satışlarda, bu yıl, Hükümetin
daha
önce ilân ettiği, «İyi tütün, iyi p a r a » prens'bv uygu 1 anmamıştır. Çoğu hallerde, birinci ka
lite tütün fiyatı ile ikinci kalite tütün f'yatı
arasında bulunması gereken fark ortadan kalk
mıştır. İyi tütünün tüccar tarafından ucuza
satmalmmasma
Hükümetin yardımcı clduğu
kanaati yaygındır. Uygulamadaki bu tutumun
sebebi nedir?.
3. Aydın köylerinin bâzılarında fiyatlar
150 kuruşa, bazılarında d i 300 kuruşa kadar
düşmüştür. Ziraat teşkilâtınca açılan tütün ye
tiştirme yarışmasını kazanan ve mükafat alan
tütünlerin bile ancak G30 kuruşa satıldığı ol
muştur. Bunun sebebi nedir?.
4. Yeni mahsul hazırlığı ie'n köylünün ih
tiyacı olan parayı sağlamada zorluk çekmesi,
tefeciye muhtacelmaması için satışı yapılan tü
tünlerin bekletilmeden teslim alınması ve be
dellerinin derhal ödenmesi hususunda alınmış
tedbirleriniz var mıdır?.
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Tüccarda ve tekelde ortalama fiyat ne olmuş
tur?.
7. Tütüncülük Kanununun, tütün ekicisi
nin de haklarının korunmasını öngörecek şe
kilde değiştirilmesi; düşünülüyor mu?.
T. C.
Gümrük ve Tekel Bakanlığı
Tetkik ve Murakabe
Heyeti Reisliği
1269

1.4.1967

Konu: Aydın Milletvekili M. Ke
mal Yılmaz'm yazılı soru öner
gesi.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdür
lüğü) 18 . 2 . 1967 tarih ve 3768/21556-7/334
sayılı yazıları.
Ege Dölgesi 1966 yılı ekici tütünleri satış
piyasasiyle ilgili olarak, Aydın Milletvekili
M. Kemal Yılmaz tarafından verilen 15.2.1967
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte
takdiım edilmiştir.
Gereğini müsaadelerine arz ederim.
Gümrük ve Tekel Bakanı
İbrahim Tekin
Ege bölgesi 1963 yılı mahsulü ekici tüt ülfeti
satış piyasasiyle ilgili o!arak Aydın Milletve
kili Sayın M. Kemal Yılmaz'm 15 . 2 . 1967
tarihli yazılı soru önergesi-cevabıdır
1. Tütün ekicilerinin,
ki ortak dilekleri :

satışlar konusunda

a) Ege bölgesinde, Tekel İdaresi ve özel
sektör tütün alıcıları, piyasanın açılışından ön
ce eksperlerini bölgelere ve alım noktalarına
göndererek randıman tenbiti yaptırmaktadırlar.
Ancak, yapılan tesbitlerin sonucu, her alı
cının keadi nezdinde mahfuz tutulmaktadır.

5. Tütününü satamıyanlarm
bankalara
ve kooperatiflere olan borçlarının ertelenmesi
konusunda genel bir prensip kararma varıl
masını mümkün 'görürmüsünüz?.

Tekel İdaresinin tesbit işleri; hazırlanan
bir talimat gereğince yerine getirilmekte ve
Tekel İdaresince hazırlanan bu teknik talimat,
görevlendirilecek eksperlere ımuhatabolmaktadır.

6. Aydm'da tütün yetiştiren her ilçede bu
yıl ne miktar tütün satılmıştır. Bunun ne ka
darını tüccar, ne kadarını tekel satmalmıştır?.

Tütün ticaretinin yürürlükte bulunan mev
zuat hükümlerine göre serbest olması. Te.kel
tarafından yapılan tesbitlerle serbest sektörün
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ve dış alıcıların bu talimatta zikredilen şekil
de değerlendirmeye intibak ettirilmelerine mâ
nidir.
Aynı şekilde, alıcı bir müessese olan Tekel
İdaresinin; kıstasları değişik olan serbest sek
tör alıcılarının değerlendirmelerini kabul et
mek mecburiyetinde bırakılması bahis konusu
olamaz.
Memleketimiz gerçekleri, tütün zirantin'n
bir aile ziraati şeklinde yürütülmesini zorunlu
kılma.kta ve üretimin kaliteli bir şekilde elde
edilebilmesi için bu işin bilerek, anhyarak
ve gerekli ihtimamı göstererek yapılmasını,
dolayısiyie tütün üreticisinin diğer ziraat çe
şitlerine nazaran, daha küçük yaştan itiharen
tütünle ilgilenmesini ve tütün hizmetlerinde tec
rübe sahibi olmasını gerektirmektedir.
Bu sebeple hakiki tütün müstahsili malının
değerini diğerleriyle mukayese etmek ve ev
velki mahsulleriyle aldığı neticeleri hesapla
mak' suretiyle bilebilir. Fakat randıman kıs
tasları alıcının kendi ölçüsü olması bakanın
dan değişik şekilde tezahür edebilir.
Tekel olarak piyasa açılışından evvel icra
edilen tesbit gezilerinde yalnız randımanlar tâ
yin edilmez, aynı randımanlı iki mahsulün du
rumu ycıkdiğerinden çok farklı neticeler vere
bilir. Zira, değerlendirmede randımana esas
olan noviyat tâyininden başka o mahsulün ye
tiştirildiği saha, hastalık ve arıza duranın,
yüksek nevi nisbetinin fazlalığı, gösterilen iti
na, denkleme tekniği, tasnif şekli (karışık ve
ya ellere göre işlenme), sulama yapılıp yapıl
madığı, - üretilen ma.hsulün mergup tohumdan
elde edilip edilmediği, yaprakların sağlamlık
veya zayıflık dereceleri., gibi faktörler değer
tâyinine esastır. Böylece bu faktörlerden biri
olan randıman yalnızbaşmâ bir fikir verin ive
ceği için randımanların açıklanması çoğu za
man ekiciyi ümidettiği fiyatı bulmaması gibi
bir hayal kırıldığına uğratabilir. Bu durum
fırsatçı alıcılara büyük cesaret vererek önlen
mesine gayret edilen karaborsa faaliyetlerini
daha ziyade artırmak" gibi bir sonuç da hâsıl
edebilir.
Yukarıda belirtilen değerlendirme faktör
lerinin denkler veya koçanlar üzerine kayde
dilmesi hem zaman kaybına hem de fayda yeri
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ne zarar tcvlidcdcbilecek bir cereyana alet
olmaktan banka bir içe yaramıyacaktır.
Tütün ticaretinin serbest olması hususu da
bu tatbikatla haleldar edilmiş olacaktır. Zira
muayyen bir alıcının 'kıstaslarına göre düşük
vasıflı bulunan bir ekici mahsulünün, diğer
abamın kıstaslarına ve taleplerine göre daha
üstün vasıflı kabul edilmesi mümkün iken pe
şinen o mahsulün düşük vasıflı olarak teşhisi
üreticisini hiçbir zaman memnun ctmiycccktir.
Eğer hor alıeı tütünler ve koçanlar üzerin
de kemi:; değer ölçülerini ibaret durumunda
bırakılırlarda, bunları işaret'iyecek yer olmıyasağı gibi banılan yapmak için zaman da bu
lunamayacaktır. Birbirine karışacak olan işaret
ve rakamlar alıcıları şaşırttığı gibi üretici
yi de içinden çıkamıyacağı bir ruh haletine so
kacaktır.
Ayrına ilân edilecek bu şekildeki randıman
lar (b/1 \y:s'yle yukarıda bahsi coçon faktör
ler bekri nos'nyrveğrıdeu farklı durumda clup
avnr randnnanh gözüken tütünlerin sahiple
ri itiraz ve şikâyetlerde bulunacaklarından bu
şikâyetler ve itirazlar dolayısiyie piyasanın
vaktinde açılması gecikecek ve muayenelerin
sonunun alınması mümkün olmıyacaktır.
b) .Randıman brinı fiyatlarının ilânı da
yukacnla belirtilen faktörler muvacehesinde
bir fayda sağlıyaınıya.cak bilâk'a yalnız ran
dadan Ölçüsü, ile fiyatlandiiana yapılmadığın
dan aynı iand.imar.li iki tütüne, tabanda yetişti-.
rilnıesi, mergup tohum kullanılmaması, denk
le,ase tekniği ve tasnif durumu nazara almmad"H haaırkarnmş bir tüti'me, verilecek' daha dü
şük f"yatta, ekici haliyle itiraz edecek Ilü'kün.etç.o kendisice verilecek fiyat ikin edildiği
ly.hlc Tekel lakı resinin hakkını gasbettiği, şek
linde bir inanışa varacaktır.
Bng'bikü n!mı tatbikatı dolayısiyie ekici]\''-ı. bir kavası olmamak lâzımgclir. Zira, tütünkaâai safamk ü>e:c Tekel İdaresine müracaat
e d e . «a1-:i:-İye fiyata; Füylennıekte ve bu fiyat Te
kel İdaresinde sabit b'r değer olarak ekici is! anı'; ve mahsul durumunu belirten cetvele
işaret edilmektedir. Bu hususta o kadar hassas
davra.nılmaktadn* ki, ekici koçanına her hangi
bir rakam yazılmasına gidilmemekte ve ekici
nin f'yatı yalnız idare eksperi ve ekici tarafın
dan bilinmektedir. (Şayet ekici kendisine veri
len fiyatı başkalarına ifşa etmezse)
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Diğer alıcılara da müracaat eden ekici on
ların teklif edeceği fiyathrı idare f'yatiylc
mukayese etmek suretiyle yüksek fiyat teklif
edene malını satabilmektedir. Zira ekici tütü
nünü satmakta muhtardır. Dilerse idareye di
lerse diğer bir alıcıya malını satabilir.
Tekel İdaresince ekiciye verilen fiyat sa
bittir ve piyasanın sonuna kadar bu fiyatla ekici
tütününü idareye satabilir.
Devlet tarafından kararnamesi 'gereğince
ekici piyasalarını desteklemekle görevlendiri
len Tekel İdaresi sabit ve doğişmiyen fiyatlar
la kendisine müracaat eden veya tüccara ma
lını satamıyan ekicinin malını esasen almakta
dır. (b) fıkrası sonunda belirtilen bu temenni
haliyle yerine getirilmektedir.
e) Her tüccar gibi alıcı durumunda olan
Tekel İdaresince, tütün mubayaasına tütün
eksperleri memur edilmektedir.
Eksperler lise tabirinden sonra ayrıca 5
senelik meslek tahsili görmüşlerdir. Kanun ve
nizamları bilir vazife ve mesuliyetlerini müd
rik elemanlardır.
En az Ziraat Odası temsilcisi kadar idare ile
ekici münasebetlerini, hak ve menfaatlerir.i
koruyacağından asla şüphe edilmemesi icabcdcı\
Devletin resmî bir organı elan Tekel İdaresi
eksperlerinin tesbit ve mubayaa işlerine, ka
nun ve mevzuat harici, müdahalelerde bulunul
ması tecviz edilemez.
Kaldı ki, görevleri icabı yetki ve sorumlu
luk taşıyan eksperlerin değeri endir melerde
hatalı hareketleri doğrudan doğruya kendi
lerini hedef tuttuğundan ve icabımda tazmi
nat ödemek şeklinde tezahür edebilen tecziye
lerinde, payının bıılunamıyacağı temsilci veya
iştirakçilerin yardım veya işlerine müdahale
veya değerlendirme kıstaslarına tesir etmeleri:
mantıken de mümkün değildir.
Ayrıca, eksperin hatalı davranış]ariyle mağ
dur olduğuna kanaat
getiren ekicinin itira
zı halinde yrpılan heyet muaycncleriylc duru
mun tashihi mümkün bulunmaktadır.
Bu durumda eksperin değerlendirmede ge
rek yüksek fiyat verme gerekse düşük f'yat
takdir etme hususları murakabe ve kontrol
edildiğinden her iki şekilde hatalı hareketle
ri tecziye edilmek suretiyle bir nizama bağ
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lanmış iken, takdir ölçülerinin tâyininde hiç
bir sorumluluk ve tazminat ödeme yükü taşı
mıydı nihai zararının Tekel İdaresine raci ol
duğu bir işlemde Tekel İdaresi dışında üçün
cü bir şahıs mevcudiyeti düşünülemez.
Bu itibarla, yerine getirilmesi mümkün olmıyan ekici taleplerinin is'af ma imkân görülme
mektedir.
2. Tekel İdaresince satınalman tütünle
re, to:bit 1 erdo ne kıymet takdir edilmiş ise, o
fiyatlar verilin iş bulunmaktadır.
İdarede fazla fiyat ettiği İvdde ekicinin tüc
cara dalıa ucuza satacağı düşüncesi, yukarıda
izah edilen, ekicinin satış serbcstisiyle bağd-ıştınla ma z. Ye tatbikata uymamaktadır. İyi
i ütüne iyi para sloganı, piyasanın tabiî bir ne
ticesidir. Tekel İdaıcsiı daima bu prensibe uy
gun hareket etmektedir.
3. Aydın bölgesinde tütün fiyatları âzami
1 275 kuruş; asgari 175 kuruştur. Tütünün
kalitesine 'göre fiyatlar bu hadler arasında de
ğişmektedir.
Ziraat teşkilâtınca acıkın tütün yetiştir
me yarışmasını kazandığı ve mükâfat aldığı
hakle GHO kuruşa sstıkbğı ifade cd'lcn tütün
lerin hangi maksatla tertiplenen müsabakayı
kazandığı bilinmemekledir.
Zira bu müsabakalar; en fazla verim alma,
muntazam bir çalışma tekniği, ilaçlama, denk
leme, fidelik tesisi giblı çeşitli maksatlarla ter
tiplenmektedir.
Bu müsabakaların her hangi birinde veya
bir kaçında derece almakla da iş bitmiş claıaz,
tütünlerin değerlendirme safhasından tesellüme
kadar hüsnü muhafazası ve kanuni tarifat chi- esinde ihzarı gerekir. Zira uftık ihmaller ve ih
timam ııoksrmbğı t ü t ü ı d e i n değer kaybetme
sinde çok. müessirdir. .Biltün gerekleri yerine
g.Mirip elde ettiğ'ı tütünleri denklemiş
elan
bir ekici bu tütünlerini rutubetli bir yerde muImfaza ettiği takdirde müsabakalar kazanma-zum bu. durumda kendisine bir fayda sağlıyamıyacağı aşikârdır.
Binaenaleyh, tarlada, en iyi şekilde tütün
yetiştirebilen bir ekicinin bundan s nıraki saf
halarda da tesellüme kadar bilgi 1 ! ve tecrübeli
olarak yapılacak işlemleri yerine getirmesi
lâzımdır k \ piyasa zamanı en üstün fiyatı ala
bilsin.
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4. Satmalman idare malı Y. Tütünleri te
sellümünün biran evvel yapılarak bedellerinin
ödenmesinin temini, e:asb prensip]erinıizdcnT
dir. Bunun için gayret sarf edilmektedir. Bu.
uğurda Tekel İdaresince yeterli clmıyan ida
re malı depolara ilâveten özel sektör elinde
bulunan depolar kiralanmış, alman tütünlerin
sevk mahalleri ve sevk tarihleri bir progra
ma bağlanmıştır. Tediyede sıkıntı çekilmemek
için para ihtiyacı bir plân dâhilinde temin edil
miştir.

O : 1

G. Aydın bölgesine ait tütün yetiştiren ma
hal, Tekel, tüccar ve Amerikalılar alımlarına
ait 24 Şubat 19G7 tarihi itibariyle tanzim edi
len cetvel ilişik olarak sunulmuştur.
7. 3137 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Ka
nununun ekici, alıcı ve memleket menfaatleri
ni telif edecek sakilde tadili cihetine gidilmiş
olup-, bu hususta Bakanlığımızca hazırlanan Tü
tün ve Tütün Tekeli kanun tasarısı halen Mil
let Mecdiın Karma Komisyonunda 'görüşülmek
tedir.

5. Aydın bölgesinde bugüne kadar satıl
mamış pek az düşük kaliteli tütün kalmıştır
ki, bunlar da ekieferin müracaatları halinde
peyderpey satmalmmaktadır. Banka ve koope
ratiflere olan ekici borçlarının ertelenmesi Ba
kanlığımızın iştigal mevzuu dışındadır.

Arz ederim.
İbrahim Tekin
Gümrük ve Tekel Bakanı

21- Şubat 1967 gününe kadar satışlar

Alım noktası
Aydın
Germencik
Bozdoğan
Karacasu
»Selçuk
K. Adası
Söke
Çine
Denizli - Çardak
Tavas
Kale
Acıpayam
Çal
Buldan - Güney
Nazilli
Kuyucak
Çivril
Aydın B. M.

Tekel alımı
Ton
V. F.

Tüccar alımı
Ten
V. F.

Amerikalılar
Ton
V. F.

171
271
36
44
216
826
681
945
332
211
91
375
4
194
8
56
—

759
790
656
745
649
735
843
810
614
850
782
521
560
705
462
647
—

23
26
33
108
30
165
91
743
277
1 596
324
1 887
684
442
—
4
91

696
826
585
703
595
712
673
709
523
697
613
655
889
790
—
700
640

—•
37
—
33
201
—
90
—
97
39
—
59
—
—
—
—

776
—
767
746
—
793
—
669
810
—
816
—
—
—
—

4 471

642

6 524

697

556

756

İstihsal : 11 135
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'
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Satış yekûnu
Ton
V. F.

•

1
1
1
2

194
297
106
152*
279
202
772
778
609
904
454
262
747
636
8
60
91

11 551

747
793
675
715
682
720
824
766
961
713
663
632
882
765
462
650
640
716
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8. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sanyüce'nin, Çorum'un Bayat İlçesine bağlı Toyhane
köyü içmesuyu işinin ne zaman halledileceğine da
ir sorusu ve Köy İşleri Bakam Sabit Osman Avcı'nın. yazılı cevabı (7/336)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica
ederim.
Hasan Lâtif Sarıyücc
Çorum Milletvekili
Çorum ilinin Bayat ilçesine bağlı Toyhane kö
yü içmesuyu bakımından had bir sıkıntı çekmek
tedir. Köylü su işine köy bütçesinden bir katkıda
bulunmak maksadiyle gerekli parayı şimdiden ya
tırmış bulunmaktadır. Adı geçen köyün içmesu
yu işinin ne zaman halledileceği hususunun açık
lanmasını rica ederim.
T. C.
Köy İşleri Bakanlığı
Müsteşarlık
Sayı : 386, 05498

17.3.1967

Konu : Çorum Milletvekili
Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce'nin yazılı soru önergesi
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 24 . 2 . 1967 T. ve Gn. S. Kanunlar Md.
3797/21846 - 7/336 sayılı yazıları.
Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Toyhane köyü
içmesuyu işinin ne zaman halledileceğine dair Ço
rum Milletvekili Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce ta
rafından verilen yazılı soru önergesi cevabının ili
şikte sunulduğunu arz ederim.
Sa'bit Osman Avcı
Köy İşleri Bakanı
Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Toyhane köyü
içme suyu işinin ne zaman halledileceğine dair Ço
rum Milletvekili Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce'nin
Bakanlığıma yönelttiği yazılı sorunun cevabıdır.
Çorum - Bayat - Toyhane köyünün içme suyu
durumu 1963 yılında mahallen incelenmiş ve bir
rapor tanzim edilmiştir. Bu raporda köy içindi
ki depolu çeşmeye 0.80 İt/sn. lik sıhhi içme suyu
geldiği ve bu miktarın (insan başına günde 40 Lt.
su dikkate alınmak suretiyle) müstakbel ihtiyacı

5 . 4 . 1967
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karşıladığı belirtilmektedir. Ancak, aynı isaleden köy içinde yapılacak 2 nci bir çeşmeye de su
verilmesi suretiyle, küçük çapta bir tevsi işinin
yapılarak, halkın çeşmelerden daha rahat bir şe
kilde istifade etmesi uygun görülmüş ve işin 1967
bütçe yılı içinde ele alınması için YSE Ankara
Mıritaka Kontrol Amirliğine gerekli talimat veril
miştir.
9. — Afyo7i Karahisar Milletvekili
Murat
Öner'in, Afyon ilinin Emirdağ ilçesine bağlı Ada
yazı köyünün su taşkınlarından korunması konu
sunda 7te düşünüldüğüne dair sorusu ve Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakarn Refet Sezgin'in yazılı
cevabı (7/344)
2 . 2 . 1967
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ve rica ederim.
Afyon K. Milletvekili
Murat Önder
Soru : Emirdağ ilçesinin Adayazı (Fcrikli)
köyü halkı, arazisinin her yıl su baskınına uğrıyarak zarar gördüğünden şikâyetçidir. DSİ Konya
Bölge Müdürlüğünün durumu yerinde inceletti
ği ve bu konudaki teknik raporunu DSİ Genel
Müdürlüğüne sunduğu söylenmektedir.
1. Adayazı köyünün taşkından zarar gördü
ğü tesbit ettirilmiş midir?
2. Bu köy arazisinin sık sık su baskını altın
da kaldığı tesbit edilmiş ise, köyün taşkından ko
runması için ne gibi bir tedbir alınması düşünül
müştür?
3. Koruma için inşaat gerekiyorsa bu ne za
man yapılacaktır"?
4. Bunun malî yükü ne kadardır?
T. C.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığı
Sayı : 02/8012/1183

4.4.1967

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 13 . 3 . 1967 gün ve Kanunlar Müdürlü
ğü 7/344-3901/22658 sayılı yazınız.
Afyon K. Milletvekili Murat Öner'in, «Afyon
ilinin Emirdağ ilçesine bağlı Adayazı köyünün su
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taşkınlarından korunması konuşsunda ne düşü
nüldüğüne» mütedair soru önergesinin cevabı ili
şikte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı
Refet Sezgin

5 . 4 . 1967

da, şimdiye kadar, kaç ilde, kaç ilçede, kaç
köyde, kaç aileye, kaç dekar toprak dağıtılmış
tır. Dağıtım tarihleri nedir 1
T. C.
Köy İşleri Bakanlığı
Müsteşarlık
Sayı : 429

Afyon Karahisar Milletvekili Murat öner'in
«Afyon ilinin Emirdağ ilçesine bağlı adayazı
köyünün su taşkınlarından korunması konusun
da ne düşünüldüğüne» mütedair yazılı soru
önergesi cevabı aşağıdadır.
1. Afyon - Emirdağ - Adayazı
(Ferikli)
köyü arazisinin taşkından korunması konusu,
fetikşafi kademede etüdedilmiş ve adı geçen
köyde, 3 000 dekar arazinin taşkına mâruz kal
dığı anlaşılmıştır. Bu sahanın 1 000 dekarında
% 40 ve 2 000 deikârmda % 30 taşkın zararı
teısbit edilmiştir.
2. Problemin halli için, Adayazı - Türkmen
Akviran köy yolunun dereyi kestiği köprüden
itibaren, köyün mansabındaki mezarlıkaltı mev
kiine kadar, 4 500 M. tulde bir kanal açılma
sı öngörülmüştür.
3. Konu, yatırım bedeli ve rantaMite kat
sayısı göz önünde bulundurularak, bütçe im
kanları nisıbetinde ileriki yıllar DSİ İnşaat
programlarının teısbitinde nazarı itibara alına
caktır.
4. Teısis bedeli 410 0O0 Tl. olup, ayrıca
20 000 Tl. istimlâk bedeli ödenmesi gerekmek
tedir.
10. — tzmir Milletvekili Mustafa ' Uyar'ın,
Çiftçiyi Topraklandırma
Kanununun
uygulan
masına dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Sabit
Osman Avcı'nın yazılı cevabı (7/346)
8 . 3 . 1967
iMillet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Saym Köy İşleri Bakanı
tarafından yazılı olacak cevaplandırılmasına
delâletlerinizi saygiyle rica ederim.
İzmir Milletvekili
Mustafa Uyar
4753 sayılı çiftçiyi topraklandırma Kanu
nunun bugüne kadar ki, uygulaması sonucun

O : 1

29 . 3 . 1967

Konu : İzmir Milletvekili Saym
Mustafa Uyar'ın yazılı soru
önergesi.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 13 . 3 . 1967 T. ve Gn. S. K. Md.
3903/22660 - 7/346 sayılı yazıya.
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygu
lanmasına dair İzmir Milletvekili Sayın Mus
tafa Uyar'ın Bakanlığıma yönelttiği yazılı so
ru önergesi cevalbı ve eklerinin ilişikte sunul
duğunu arz ederim.
Sabit Osman Avcı
Köy İşleri Balkanı
•Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygu
lanması ile ilgili olarak İzımir Milletvekili Sa
yın Mustafa Uyar'ın Köy İşleri Bakanlığına yö
nelttiği yazılı sorunun cevaibıdır.
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun ne
şir tarihi olaa 1945 yılından itibaren kuruluş
hazırlıkları ikmal edilerek, 1947 yılından, 1961
yılma kadar 59 ilde faaliyette bulunulmuş ve
ekli listede açıklandığı şekilde, 5822 köyde
362 444 çiftçi ailesine, 210 894 122 Tl. borç be
deli karşılığında 18 185 491 dönüm arazi dağı
tılmış, ayrıca köy tüzel kişilikleri adına
23 818 269 dönüm mera tahsis edilmiştir.
1961 yılında dağıtım durdurularak; 1966
yılma kadar Hazine arazisinin tesbiti ve ta
puya tescili ile mera tahsisi çalışmaları yapıl
mıştır.
Ayrıca ekli cetvel dışında, Van ve Konya
illerinde, 1965 - 1966 yılında, 15 köyde 1 442
çiftçi ailesine 227 252 dönüm arazi plân ve pro
jeye bağlı olarak dağıtılmış ve 1966 yılında
muhtelif illere bağlı 142 köyde 378 270 dönüm
arazi hazine adına tescil edilmiş ve 1 337 003
dönüm mera tüzek kişilikleri adına tahsis edil
miştir.
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Vilâyeti

Uygulama yılları tarihleri

Uygulama
yapılan
köy sayısı

TopraMan- İDağılan topdımlan aile rak miktarı
sayısı
Dönüm

1947 yılından 1965 yılı sonuna kadar yapılan toprak dağıtımını vilâyetler
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elâzığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşane
Hakkâri
Hatay

1951 - 1965
1957
1952 - 1965
1953 - 1965
1953 - 1959
1948 - 1965
1947 - 1955
1948 - 1960
1950 - 1955, 1960
1959
1954 - 1965
1952 - 1965
1956 - 1960
1953 - 1965
1951 - 1960
1951 - 1959
1951 - 1955, 1960
1947 - 1965
1953 - 1965
1948 - 1965
1953 - 1965
1950 - 1965
1950 - 1965
1947 - 1965
1950 - 1965
1956 - 1960
1957 - 1960
1963
1950 - 1965

94
8
71
75
4
285
82
32
34
5
39
87
22
78
81
44
44
124
170
229
84
123
113
182
34
80
135
37
189

3 995
116
6 165
1 984
484
13 254
3 991
2 347
2 374
236
1 715
5 545
1 670
7 555
5 568
3 939
1 708
9 200
4 022
17 917
2 584
6 512
7 463
11 054
2 152
4 723
2 467
9 237

Borçlandırma
'bedeli
Lira

itibariyle

Ta

göste

947
598
447
865
434
1 209 747
104 720
33 064
38 413
5 827
58 082
524 648
29 032
94 830
79 389
145 186
29 231
178 797
419 504
604 814
108 291
224 619
419 433
474 535
66 680
7 969
5 161

2 940 119
76 274
8 006 902
2 558 000
3 170
13 483 143
1 574 886
641 278
991 890
299 430
638 801
4 204 397
2 434 153
4 756 567
1 458 409
939 161
523 260
3 078 387
1 877 608
5 819 924
1 097 046
6 126 632
4 628 046
4 647 718
339 642
290 339
170 197

220 540

8 298 955
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6
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127
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Vilâyeti
Yoagat
Zonguldak

Uygulama yılları tarihleri
1951 - 1965
1954

Uygulama Topraklan- Dağılan topyapılan
dırılân aile rak miktarı
köy sayısı
sayısı
Dönüm

iBorçlandırma Ta
ibedeli
Lira

81
1

6 194
49

498 729
935

5 067 232
4 379

5 822

362 444

18 185 491

210 894 122
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Makinalardan korunma ile ilgili 119 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu
Kabul edilmiştir.)
Üye sayım : 450
Oy verenler : 242
Kabul edenler : 235
Reddedenler :
Çekinserler :

4
3

Oya katılmıyanlar : 205
Açık üyelikler :
3
[Kabul

edenler]

| Zarife Koçak
1
ERZİNCAN
ANTALYA
BOLU
Hasan Akçalıoğlu
Sadık Perinçek
Kemal Demir
Hüseyin Avni Akın
Âdil Sağıroğlu
ERZURUM
Hami Tezkan
(Yüzbaşı)
Turhan Bilgin
BURDUR
İhsan Ataöv •
Gıyasettin Karaca
Hasan Fehmi Boztepe Fethi Çelikbaş
Faik Kırbaşlı
Ahmet Mustafaoğlu
Rafet Eker
Cevat önder
Ahmet Torgay
BURSA
Cemal
Külâhlı
Nihat
Pasinli
ARTVİN
ö . Doğan öztürkmen
Turgut Altunkaya
Adnan Şenyurt
ADIYAMAN
Sabit Osman Avcı
ÇANAKKALE
İsmail Hakkı Yıldırım
M. Arif Atalay
Ahmet Nihat Akay
!
ESKİŞEHİR
Mustafa Rona
Nazım Bayıllıoğlu
Cihad Baban
Mehmet ismet Angı
AYDIN
Süleyman Arif Emre
Muammer Baykan
Mustafa Şükrü Koç
Hayri Başar
Ali Turanlı
1
Şefik inan
Yüksel Menderes
Aziz Zeytinoğlu
AFYON
KARAHlSAR Nahit Menteşe
1
GAZİANTEP
ÇANKIRI
1
Mustafa Akalın
Mehmet Ali Arsan
Kâmil Ocak
Reşat özarda
Osman Attila
Kemal Ziya öztürk
Naşit Sarıca
ÇORUM
Ali İhsan Ulubahşi
Mahmut Uygur
İsmet Sezgin
Hilmi İncesulu
AĞRI
Arslan Topçubaşı
M. Kemal Yılmaz
Süleyman Unlu
Kasım Küfrevi
BALIKESİR
Ahmet Uysal
Hüseyin Yılmaz
Nejdet Yücer
Adnan Akın
ANKARA
GİRESUN
DENİZLİ
İbrahim
Aytaç
Orhan Alp
Nizamettin Erkmen
Enver "Güreli
Muzaffer Karan
Kemal Bağcıoğlu
Alî Köymen
Remzi Şenel
Fennî îslimyeli
Hüseyin Balan
GÜMÜŞANE
Cihat Turgut
Ali Rıza Çetiner
Sabri özean San
DİYARBAKIR
Musa Kâzım Coşkun
Mevlüt Yılmaz
HAKKÂRİ
Tarık Ziya Ekinci
Ahmet Dallı
Mehmet Zeki Yücetürk Feyzi Kalfagil
Ali Karahan
Orhan Bren
BİLECİK
HATAY
TSDÎRNB
Recai Ergüder
Sadi Binay
Ahmet Bilgin
Abdullah Çilli
Zühtü Pehlivanlı
İsmail Selçuk Çakıroghı
Türkân
Seçkin
Talât Köseoğlu
BİNGÖL
Hasan Tez
ELÂZIÖ
i Şemsettin Mursaloğlu
Hasan Türkay
M. Emin Gündoğdu
İSPARTA
Ömer Eken
Ahmet Üstün
Cemal Yavuz
irfan Aksu
Mustafa Kemal Yılı
BİTLİS
1 Kevni Nedimoğlu
Ali ihsan Balım
Kema] Satır
maz
Cevdet Geboloğlu
ADANA
Hasan Aksay
Sabahattin Bayfoura
Mahmut Bozdoğan
Ali Bozdoğanoğlu
Kasım Gülek
Ali Karcı
Bekir Tünay
Tahir Yücekök

1
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M. Meclisi
ÎÇEL
C. Sadık Kutlay
İSTANBUL
Hüseyin Ataman
Orhan Birgit
Ali Esat Birol
Nurettin Bulak
Tekin Erer
Orhan Erkanlı
Nuri Eroğan
Orhan Eyüboğlu
Muhiddin Güven
A. Coşkun Kırca
Orhan Seyfi Orhon
Osman özer
Kay» özdemir
Selim Sarper
Fuad Sirmen
Ahmet Tahtakılıç
Osman Nuri Ulusay
Reşit Ülker
Mehmet Yardımcı
tZMÎB
Şükrü Akkaa
Mehmet Ali Aytaf
Şeref Bakşık
Musaffer Döşemeci
Osman Zeki Kfeoğlu
İhsan Gürsan
Settar İksel
Cemal Hakkı Selek
Enver Turgut
Mustafa Uyar
Lebit Yurdoglu
KARS
AJbbas Ali Çetin
Sevinç Düşünsel
Cengiz Ekinci
Âdil Kurtel
KASTAMONU
1. Hakkı Yılanlıoğlu
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KAYSERİ
Fehmi Cunıalıoğlu
Turhan Feyzioğlu
Feyyaz Koksal
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MARDİN
İbrahim Aysoy
Nazmi Oğuz

KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
Mehmet Orhan Türkkan
KIRŞEHİR
Süleyman Onan»
KOCAELİ
Şevket Ufltaoğlu
KONYA
M. Ziyaeddin tzerdem
İhsan Kabadayı
Mehmet Necati Kalaycı
İsmet Kapısız
Yunus Koçak
Seyit Faruk Önder
Fakih özfakih
Vefa Tanır
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Himmet Erdoğmuş
Mesut Erez
1. Hakkı Yıldırım

MUĞLA
Seyfi Sadi Pencap
Turan Şahin
İlhan Tekinalp
MUŞ
Kâmil özsarıyıldiB
NEVŞEHİR
İbrahim Boz
Ali Baran Numanoğlu

Seyfi Kurtbek
Cevad Odyakmaz
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Halil Başol
Kemal Nebioğlu
TOKAT
M. Şükrü Çavdaroğlu
Osman Hacıbaloğlu
İrfan Solmazer
TRABZON
A. İhsan Birincioğlu
Ahmet Cebi
Hamdi Orhon
Ahmet Şener
Ömer Usta
Ali Rıza Uzuner

NİĞDE
Yaşar Arıbaş
Ruhi Soyer
Haydar Özalp
ORDU
TUNCELİ
Raif Aybar
Hasan
Ünlü
Ferda Güley
URFA
Arif Hikmet Onat
Halil Balkıa
RİZE
Behice
Hatko (Boran)
Erol Yılmaz Akçal
Mahmut
Çetin
Mazhar Basa
SAKARYA
UŞAK
Ekrem Aliean
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
Hayrettin Uysal
Orhan Dengiz
MALATYA
SAMSUN
Şaban Erik
VAN
Melâhat
Gedik
Lûtfi Evliyaoğlu
Mehmet Emin Erdinç
Salâhattin Kılıç
MANİSA
Kinyas Kartal
Osman
Şahinoğlu
Neriman Ağaoğlu
M. Salih Yıldız
Namık Kemal Tülezoğlu
Süleyman Çağlar
YOZGAT
Şevket Raşit Hatipoğlu Süreyya Uluçay
Yusuf Ziya Bahadınlı
Bahattin Uzunoğlu
Mustafa Ok
Turgut Nizamoğlu
SİİRT
önol Sakar
Neşet Tanrıdağ
Misbah
Ongan
Nahit Yenişehirlioğlu
Hüseyin Hüsnü Oran
ZONGULDAK
MARAŞ
Âdil Yaşa
Cahit
Karakaş
Veysi Kadıoğlu
Kâmil
Kırıkoğlu
SİVAS
Enver Kaplan
Sadık Tekin Müfttioğlu
Hacı Ahmet özsoy
Orhan Kabibay
Kemal Doğan Sungun
Vefik Pirinçcioğlu
Tevfik Koraltan
[ReddedenUr]

GİRESUN
Kudret Bosuter

KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun

KONYA
Nazif Kurucu
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YOZGAT
Celâl Sungur

M. Meclisi
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[ÇekinserlerJ
ÇORUM
Haaan Lâtif Sanyüce

KASTAMONU
Adil Aydın
[Oya

ADANA
Turhan Dilligü
Kemal Sarıibrahimoğlu
İbrahim Tekin (B.)
Ahmet Topaloğlu (B.)
AFYON KARAHISAB
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Murat öner
Muzaffer özdağ
AĞRI
Abdülbâri Akdoğan
Nevzat Güngör
AMASYA
Ahmet Demiray
Nevzat Şener
Ali Delâlettin Topala
Kâzını Ulusoy
ANKARA
İsmail Rüştü Aksal
Osman Bölükbaşı (1.)
1. Sıtkı Hatipoğlu
Rıza Kuas
Emin Paksöt
llyas Seçkin
H. Turgut Toker
Alparslan Türkeş
ANTALYA
Osman Zeki Yüksel
AYDIN
Sinan Bosna
BALIKESİR
Cihat Bilgehan (B.)
Ahmet İhsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mesut Ozansü
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Halil İbrahim f!op
Ahmet Çakmak
Hasan özcan
BURDUR
1. Hakkı Boyacıoğlu

MALATYA
Hamit Fendoğlu

kattlmıyanlar]

BURSA
Sadrcttin Çanga
Nilüfer Gürsoy
Barlas Küntay
İbrahim Öktem
Kasım önadım
Mustafa Tayyar
Mehmet Turgut (B.)
Ahmet Türkel
Bahri Yazır
ÇANAKKALE
Refet Sezgin (B.)
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
Tahir Akman
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Abdurrahman Güler
DENlZLÎ
Fuat Avcı
Mehmet Salih Baydil
Hüdai Oral
Zafer Nihat özel
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğlu (t.)
Metin Cizreli
Hasan Değer
Recai Iskenderoğlu
EDİRNE
llhami Ertem
Nazmi özoğul
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Samet Güldoğan
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Nafiz Giray
ERZURUM
Nihat Diler
Necati Güven
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu

Seyfi Öztürk (B.)
Ertuğrul Gazi Sakarya
GAZİANTEP
Ali İhsan Göğüs
Hüseyin Incioğlu
GİRESUN
Aid Cüceoğlu
M. Kemal Çilesiz
1. Etem Kıhçoğlu
GÜMÜŞANE
Necati Akagün
Ali ihsan Çelikkan
Sabahattin Savacı
HATAY
Sabahattin Adalı
Yahya Kanbolat
Reşat Mursaloğlu
Hüsnü Özkan
İSPARTA
Tahsin Argun
Süleyman Demirel
(Başbakan)
İÇEL
Mazhar Arıkan
Kemal Ataman
Burhan Bozdoğan
ismail Çataloğlu
Kadir Çetin
Celâl Kılıç
İSTANBUL
Çetin Altan
Sadun Aren
Mehmet Ali Aybar
Ali Fuat Başgil
Suphi Baykam
Sadettin Bilgiç
Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
Mustafa Ertuğrul
Abdurrahman Şeref Lâç
llhami Sancar
t. Hakkı Tekinel
Aydın Yalçın
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IZMlR
Şevket Adalan
Ali Naili Erdem (B.)
Arif Ertunga
Hüsamettin Gümüşpala
Nihad Kürşad (B.)
Şinasi Osma
KARS
Lâtif Aküzüm
Turgut Göle
Celâl Nuri Koç
Muzaffer Şamiloğlu
Osman Yeltekin
KASTAMONU
A. Muzaffer Akdoğanlı
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
Âdil Toközlü
KAYSERİ
Mehmet Ateşoğlu
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Cengiz Nayman
Vedat Âli Özkan
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Arif Hikmet Güner
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
Mehmet Güver
KOCAELİ
ismail Arar (Bşk. V.)
Sedat Akay
Nihat Erim
Süreyya Sofuoğlu (1.)
KONYA
Lütfi Akdoğan
Selçuk Aytan
Bahri Dağdaş (B.)
Hasan Dinçer (B.)
Mekki Keskin
Faruk Sükan (B.)

M. Meclisi
KÜTAHYA
Mehmet Ersoy
Kemal Kaçar
MALATYA
Mehmet Del ikaya
Hüseyin Doğan
ismet inönü
MANİSA
Ertuğrul Akça
Sami Binicioğlu
Muammer Dirik
Mithat Dülge
Muammer Erten
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Hüseyin Yaycıoğlu
Esat
Rifat
Seyfi
Fuat

MARDİN
Kemal Aybar
Baykal
Güneştan
Uluç

MUĞLA
Adnan Akarca
izzet Oktay (t. Ü.)

5 . 4 . 1967
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Yaşar Akal
Kâmran Evliyaoğlu
Ilyas Kılıç.
Şevki Yücel
SİİRT
Abdülhalim Araş
SİNOP
Hilmi işgüzar
Mustafa Kaptan
Cemil Karahan
Niyazi özgüç

MUŞ
Kemal Aytaç
Nermin Neftçi
NEVŞEHİR
S. Hakkı Esat oğlu
NİĞDE
Mehmet Altınsoy
Oğuzdemir Tüzün
ORDU
Ata Bodur
Feridun Cemal Erkin
Hamdi Mağden
Sadi Pehlivanoğlu
Kemal Şensoy
RÎZE
ismail Sarıgöz
Cevat Yalçın

SİVAS
Nasuh Nazif Arslan
Nihat Doğan
Gıyasettin Duman
Kâzım Kangal
M. Kemal Palaoğlu
Gültekin Sakarya
TEKİRDAĞ
Ilyas Demir
Orhan öztrak

SAKARYA
Nuri Bayar
Kadri Eroğan
Muslihittin Gürer
Şerafeddin Paker

TOKAT
Fethi Alacalı
Cevdet Aykan

SAMSUN
Ali Fuat Alışan (B.)
[Açık

O : 1

üyelikler]

Çorum
Diyarbakır
Urfa
Yelkûn
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Bedrettin Karaerkek
Osman Saraç
TRABZON
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Osman Turan
TUNCELİ
Kenan Aral (t.)
URFA
Necmettin Cevheri
Cemal Güven
Ramazan Tekeli
UŞAK
M. Fahri Uğrasızoğlu
VAN
Muslih Görentaş (I. Ü.)
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
Nuri Kodamanoğlu
ZONGULDAK
Talât Asal
S. Ekmel Çetiner
Bülent Ecevit
Kenan Esengin
Fevzi Fırat

M. Meclisi
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Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Krallığı arasında imzalanan ÎSosyal Güvenlik Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanuna verilen oyların sonucu
(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı : 450
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler
[Kabul
ADANA
Hasan Aksay
Sabahattin Baybora
Mahmut Bozdoğan
Ali Bozdoğanoğhı
Kasım Gül ok
Ali Karcı
Bekir Tünay
Tahir Yücekök
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Nazım Bayıllıoğhı
Süleyman Arif Emre
AFYON KARAHISAE
Mustafa Akalın
Osanan Attilla
Ali ihsan Ulubahşd
AĞRI
Kasım Küfrevi
ANKARA
Orhan Alp
Kemal Bağcıoğlu
Hüseyin Balan
Ali Rıza Çetiner
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı
Orhan Eren
Recai Ergüder
Zühtü Pehlivanlı
Hasan Tez
Hasan Türkay
Ahmet Üstün
ANTALYA
Hasan Akçalı oğlu
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)

ihsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
Rafet Eker
Ahmet Torgay
ARTVİN
Turgut Altunkaya
Sabit Osman Avcı
Mustafa Rona
AYDIN.
Mustafa Kemal Yılmaz
Nahit Menteşe
Reşat özarda
Kemal Ziya öztürk
ismet Sezgin
Mustafa Şükrü Koç

: 238
: 231
:
4
:
3
: 209
:
3

edenler]
Hami Tezkan
BURDUR
Fethi Çelikbaş
Faik Kırbaşlı
BURSA
Cemal Külâhlı
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Cihad Baban
Muammer Baykan
Şefik inan
. ÇANKIRI
Mehmet Ali Arsan
ÇORUM
Hilmi incesulu
Arslan Topçubaşı
Ahmet Uysal
Nejdet Yücer
DENİZLİ
Muzaffer Karan
Remzi Şenel

BALIKESİR
Adnan Akm
ibrahim Aytaç
Enver Güre1 i
Fennî Islimyeli
Mesut Ozansü
DİYARBAKIR
Cihat Turgut
Tarık
Ziya Ekinci
Mevlüt Yılmaz
Feyzi
Kalfagil
Mehmet Zeki Yücetürk
BİLECİK
EDİRNE
Sadi Binay
Ahmet Bilgin
ismail Selçuk Çakıroğlu Türkân Seçkin
BİNGÖL
ELÂZIĞ
M. Emin Gündoğdu
Ömer Eken
Cemal Yavuz
Kevni Nedimoğlu
BİTLİS
Kemal Salıp
Cevdet Geboloğlu
ERZİNCAN
Zarife Koçak
BOLU
Sadık Perinçek
Kemal Demir
Âdil Sağıroğlu
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ERZURUM
Turhan Bilgin
Gıyasettin Karaca
Ahmet Mustafaoğlu
Cevat önder"
Nihat Pasinli
Adnan Şenyurt
ismail Hakkı Yıldırımı
ESKİŞEHİR
Mehmet ismet Angı
Hayri Başar
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Kâmil Ocak
Naşit Sarıca
Mahmut Uygur
Süleyman ü n l ü
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
Nizamettin Erkmen
Ali Köymen
GÜMÜŞANE
Sabri özcan San
HAKKÂRİ
Ali Karahan
HATAY
Abdullah Çilli
Talât Köseoğlu
Şemsettin Mursaloğlu
İSPARTA
irfan Aksu
Ali ihsan Balım
İÇEL
C. Sadık Kutlay

M. Meclisi
İSTANBUL
Hüseyin Ataman
Orhan Birgit
Ali Esat Birol
Nurettin Bulak
Tekin Erer
Nuri Eroğan
Orhan Eyüboğlu
Muhiddin Güven
A. Coşkun Kırca
O. Seyfi Orhan
Osman özer
Kaya özdemir
Selim Sarper
Fuad Sirmen
Ahmet Tahtakılıç
O. Nuri Ulusay
Reşit Ülker
Mehmet Yardımcı
ÎZMÎR
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaş
Şeref Bakşık
Muzaffer Döşemeci
Osman Zeki Efeoğlu
ihsan Gürsan
Settar îksel
Cemal Hakkı Selek
Enver Turgut
"Mustafa Uyar
Lebit Yurdoğlu
KARS
Abbas Ali Çetin
Sevinç Düşünsel
Cengiz Ekinci
Âdil Kurtel
KASTAMONU
î. Hakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Fehmi Cumalıoğlu
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MARDİN
ibrahim Aysoy
Nazmi Oğuz
KIRKLARELİ
MUĞLA
Mehmet Atagün
Seyfi Sadi Pencap
M. Orhan Türkkan
Turan Şahin
KIRŞEHİR
ilhan Tekinalp
Süleyman Onan
MUŞ
KOCAELİ
Kâmil özsarıyıldız
Şevket Ustaoğlu
NEVŞEHİR
KONYA
ibrahim Boz
M. Ziyaettin Izerdem
Ali Baran Numanoğlu
ihsan Kabadayı
NÎĞDE
Mehmet Necati Kalaycı
Yaşar Arıbaş
ismet Kapısız
Ruhi Soyer
Seyit Faruk Önder
Haydar Özalp
Fakih özfakih
ORDU
Vefa Tanır
Ata Bodur
Sait Sına Yücesoy
Ferda Güley
Arif Hikmet Onat
KÜTAHYA
RİZE
Ahmet Can Bilgin
Mazhar Basa
Himmet Erdoğmuş
Cevat Yalçın
Mesut Erez
Mehmet Ersoy
SAKARYA
I. Hakkı Yıldırım
Ekrem Alican
MALATYA
Hayrettin Uysal
Şaban Erik
SAMSUN
Lûtfi Evliyaoğlu
Melâhat Gedik
MANİSA
Selâhattin Kılıç
Neriman Ağaoğlu
Osman Şahinoğlu
Süleyman Çağlar
Namık Kemal Tülezoğlu
Şevket Raşit Hatipoğlu Süreyya Uluçay
Mustafa Ok
Bahattin Uzunoğlu
önol Sakar
SİİRT
Nahit Yenişehirlioğlu
Misbah Ongan
Hüseyin Hüsnü Oran
MARAŞ
Âdil Yaşa
Veysi Kadı oğlu
SİVAS
Enver Kaplan
Orhan Kabibay
Hacı Ahmet özsoy
Tevfik Koraltan
Vefik Pirinççioğlu
Turan Feyzioğlu
Feyyaz Koksal

Seyfi Rurtbek
Cevad Odyakmaz
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Halil Başol
Kemal Nebioğlu
TOKAT
M. Şükrü Çavdaroğlu
Osman Hacıbaloğlu
İrfan Solmazer
TRABZON
A. ihsan Birincioğlu
Ahmet Cebi
Hamdi Orhon
Ahmet Şener
Ömer Usta
Ali Rıza Uzuner
TUNCELİ
Hasan Ünlü
URFA
Halil Balkıs
Behice Hatko (Boran)
Mahmut Çetin
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
Orhan Dengiz
VAN
Mehmet Emin Erdinç
Kinyas Kartal
M. Salih Yıldız
YOZGAT
Yusuf Ziya Bahadınlı
Turgut Nizam oğlu
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Cahit Karakaş
Kâmil Kırıkoğlu
Sadık Tekin Müftüoğlu
Kemal Doğan Sungun

[Reddedenler]
GİRESUN
Kudret Bosuter

KIRKLARELİ
Hasan Tahsin Uzun

|

KONYA
Nazif Kurucu

YOZGAT
Celâl Sungur

[Çekinserler]
ÇORUM
Hasan Lâtif Sarıyüce

KASTAMONU
Adil Aydın
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MALATYA
Hamit Fendoğlu

M. Meclisi

B : 80
[Oya
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kaülmıyanlar]

Nilüfer Gürsoy
GlRESUK
ADANA
Barlas Küntay
Ali Cüceoğlu,
Turhan Dilligil
M. Kemal Çilesiz
Kemal Sanibrahimoğlu ibrahim öktem
Kasım önadım
I. Etem Kılıçoğlu
ibrahim Tekin (B.)
ö
.
Doğan
öztürkmen
GÜMÜŞ ANE
Ahmet Topaloğlu (B.)
Ahmet Türkel (B.)
Naci Akagün
ADIYAMAN
Mustafa Tayyar
Ali Ilışan Çelikkan
Ali Turanlı
Sabahattin Savacı
AFYON KARAHISAR Mıehmet Turgut (B.)
Bahri Yazır
HATAY
Mehmet Göbekli
Sabahattin
Adalı
Şevki Güler
ÇANAKKALE
Yahya Kanbolat
Murat öner
Rei'et Sezgin (B.)
Reşat Mursaloğlu
Muzaffer özdağ
ÇANKIRI
Hüsnü Özkan
Dursun Akçaoğlu
AĞRI
Tahir Akman
Abdülbâri Akdoğan
İSPARTA
Nurettin Ok (Bşk. V.)
Nevzat Güngör
Tahsin Argun
AMASYA
Süleyman Demirci
ÇORUM
Ahmet Demiray
(Başbakan)
Abdurrahman Güler
Nevzat Şener
IÇEL
DENİZLİ
Ali Cöl âl ettin Topala
Mazhar Arıkan
Fuat Avcı
Kâzım Ulusoy
Kadir Çetin
Mehmet Salih Baydil
ANKARA
Burhan Bozdoğan
Hüdai O rai
ismail Rüştü Aksal
ismail Çatal.oğlu
Zafer Nihat özel
Osman Bölükbaşı
Kemal Ataman
Atıf Şohoğlu
î. Sıtkı Hatipoğlu
Celâl Kılıç
DİYARBAKIR
Rıza Kuas
Yusuf Azizoğlu
İSTANBUL
Emin Paksüt
Mertin Cizreli
Çatin Altan
îlyas Seçkin
Hasan Değer
Sadun Aren
H. Turgut Toker (B.)
Recai Iskenderoğlu
Mehmet Ali Aybar
Alparslan Türkeş
EDÎRNE
Ali Fuat Başgil (t.)
M. Kemal Yılmaz
llhami Ertem (B.)
Suphi Baykam
ANTALYA
Nazmi özoğul
Sadettin Bilgiç (B.)
Osman Zeki Yüksel
Ferruh Bozbeyli
ELÂZIĞ
AYDIfl
(Başkan)
Nurettin Ardıçoğlu
Sinan Bosna
Orhan Erkanh
Samet Güldoğan
Yüksel Menderes
Mustafa Ertuğrul
ERZİNCAN
BALIKESİR
Abdurrahmaıı Şeref Lâç
Hüsamettin Atabeyli
Cihat Bügehan (B.)
llhami Satıcar
(B.)
Ahmet ihsan Kırımlı
t Hakkı Tokinel
Nafiz Giray
Süreyya Koç
Aydın Yalçın
ERZURUM
İZMİR
BOLU
Nihat Diler
Şevket Ad al an.
Ş. Nihat Bayramoğhı
Necati Güven
Ali Nalili Erdem (B.)
Halil ibrahim Cop
ESKİŞEHİR
Arif Erfcunga
Ahmet Çakmak
Şevket Asbuzoğlu
Hüsamettin
Gümüşpala
Hasan özcan
Seyfi Öztürk (B.)
Nihad
Kürşad
(B.)
BURDUR
Ertuğrul Gazi Sakarya
Şinasi
Osrna
I. Hakkı Boyacı oğlu
GAZİANTEP
KARS
Ali Ilışan Göğüs
BURSA
Lâtif
Aküzüm
Hüseyin
încioğlu
Sadrettin Çanga
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Turgut Göle
Celâl Nuri Koç
Muzaffer Şamiloğlu
Osman Yeltekin
KASTAMONU
A. Muzaffer Akdoğanlı
Ahmet Şevket Bohça
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
Adil Toközlü
KAYSERİ
Mehmet Ateşoğlu
A. Atıf Hacıpaşaoğlu
Cengiz Nayman
Vedat Âli Özkan (B.)
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Arif Hikmet Güner
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
Mehmet Güver
KOCAELİ
İsmail Arar (Bşjk. V.)
Sedat Akay
Nihat Erim
Süreyya Sofuoğlu (İ.)
KONYA
Lütfi Akdoğan
Selçuk Aytan
Bahri Dağdaş (B.)
Hasan Dinçer (B.)
Mekki Keskin
Yunus Koçak
Fnruk Sükan (B.)
KÜTAHYA
Kemal Kaçar
MALATYA
Mehmet Del ikaya
Hüseyin Doğan
ismet inönü
MANİSA
Ertuğrul Akça
Sami Binicioğlu
Muammer Dirik
Mithat Dülge
Muammer Erten

J.-1.

MARAŞ
Kemali Bayazıt
Hüseyin Yaycıoğlu
MARDİN
Esat Kemal Aybar
Rifat Baykal
Seyfi Güneştan
Fuat Uluç
MUĞLA
Adnan Akarca
İzzet Oktay (I. Ü.)
MUŞ
Kemal Aytaç
Nermin Neftçi

celisi
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NÎGDB
Mehmet Altmsoy
Oğuzd'emir Tüzün

Feridun Cemal Erkin
Hamdi Maden
Sadi Pehlivanoğlu
Kemal Şensoy
RlZfl
Erol Yılmaz Akçal
ismail Sarıgöz
SAKARYA
Nuri Bayar
Kadri Eroğan
Muslihiddin Gürer
Şerafettin Paker
SAMSUN
Ali Fuat Alışan (B.)
Yaşar Akal
Kâmran Evliyaoğlu
îlyas Kılıç
Şevki Yücel
SİİRT
Abdülhalim Araş

, ORDU
Eaif Aybar

SİNOP
Hilmi İşgüzar

NEVŞEHİR
S. Hakkı Esatoğlu

[Açık

O : 1

Mustafa Kaptan
Cemil Karahan
Niyazi özgüç
SİVAS
Nasuh Nazif Arslaıı
Nihat Doğan
Gıyasettin Duman
Kâzım Kangal
M. Kemal Palaoğlu
Gültekin Sakarya
TEKİRDAĞ
llyas Demir
Orhan öztrak
TOKAT
Fethi Alacal
Cevdet Aykan
Bedi retti n Karaerkek
Osman Saraç
TRABZON
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Osman Turan
üyelikler]

Çorum
Diyarbakır
Urfa
Yeikûn

\>9<i
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1
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TUNCFLÎ
Kenan Aral
URFA
Necmettin Gevheri
Cemal Güven
Ramazan Tekeli
UŞAK
M. Fahri Uğrasızoğlu
VAN
Muslih Görentaş (î. Ü.
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğa r
Nuri Kodamanoğ u
ZONGULDAK
Talât Asal
S. Ekmel Çetiner
Bülent Ecevit
Kenan Esengin
Fevzi Fırat

Millet

Meclisi

GÜNDEMI
80 NCI BİRLEŞİM
5 . 4 . 1967 Çarşamba
Saat : 15,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
1. — Millet Meclisi tutanaklarında ve ses
bantlarında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı id
dialarını tahkik için kurulan Meclis Araştırma
Komisyonu raporu. (9/10, 10/10) (S. Sayısı. :
221) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1967]
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
X I . — Makinalardan korunma ile ilgili 119
sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı (1/319) (S. Sayısı : 230)
X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda
Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı (1/293) (S. Sayısı :
231)
II

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
1. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm,
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122)
2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'oıtın, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleş
meye .karşı daıha hızlı sıavaşmak için tne gibi
tedbirler /alındığıma daıir Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/171)
3. — Aydm Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve
sözlerinden dolayı kaç eğitimcinin
bakanlık
emrine alındığına ve bu konuda kaç soruştur
manın bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/176)
4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, şeker pancarı alım fiyatının, hangi öl
çüler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edil

diğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/177)
5. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun, İşçi Sigortaları Kurumu tarafından Soma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 seneden
beri gayesine tahsis edilmemesi sebebine dair
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/183)
6. — Kars Milletvekili Adü Kurtel'in, 227
sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işleır.ok
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu
(6/184)
7. — Kars
Milletvekili Âdil Kurtel'in,
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar oldu
ğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu.
(6/185)
8. — Kars Milletvekili
Âdil Kurtel'in,
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutula
cak arazi miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü soru
su. (6/186)
9. —• Konya ""MiHletvekili Vefa Tanır'm, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta
olup olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü
sorusu. (6/187)
10. - - Artvin Milletvekili Turgut Altunkaya'nm, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü FOrusu. (6/188)
11. — Hatay Milletvekili Yahya Ka.nbolat'm, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/189)
12. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, Adana'da bütün fakülteleriyle bir üniversite a k 
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/190)
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13. — Manisa Milletvekili Sami Bdınicioğlu'- I
21. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van;
nun, Bergama ile Akhisar arasında yapılması I Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımı yaptakarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde ya I ması konusunda ne düşünüldüğüne dair, Ticaret
Bakanından sözlü sorusu (6/200)
pılıp yapılmıyacağma dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/191)
22. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
14. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp dü
nun servet transferi yoliyle memleketimize ne
şünülmediğine dair Ticaret Bakanından sözlü
gibi malların girdiğine ve bu müsaade belgele
sorusu (6/201)
rinin kimlere verildiğine dair Ticaret ve Maliye
Bakanlarından sözlü sorusu (6/192)
23. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması
15. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
kı Esatoğlu'nun Hükümetin güven oyu aldığı
ma Bakanından sözlü sorusu (6/202)
tarihten itibaren kaç vali, kaymakam, il hu
kuk işleri müdür, emniyet müdürü ve emni
24. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'm,
yet kadrosunda vazifeli memurun nakil sure
turistik önemi haiz bulunan Erzurum - Erzin
tiyle yer değiştirdiğine dair İçişleri Bakanın
can - Sivas karayolunun yapımının, 1966 uygu
dan sözlü sorusu (6/193)
lama yılında, ele alınıp alınmadığına dair Ba
16. —• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 1950 yılından bugüne kadar Türkiye'de
sosyal konularda ne kadar yabancı araştırma
cı çalıştığına dair, Millî Eğitim ve Dışişleri
Bakanlarından sözlü sorusu, (6/194)

yındırlık, Turizm ve Tanıtma
sözlü sorusu. (6/203)

Bakanlarından

25. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van
iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne kadar bir
kaymakam tâyin edilmemesi sebebine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/204)

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meyda
26. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Çalna gelen âfet ve sel baskınları sonucunda ne
I dıran'ı Doğu - Bayazıt'a bağlıyacak olan yolun
kadar maddi zararın tcsbit edilmiş olduğuna
ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Bakanın
ve zarar gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım
dan sözlü sorusu (6/205)
yapıldığına dair Başbakan, Bayındırlık, Tarım,
Çalışma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve
27. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün,
İskân ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü soru
Denizli'nin Pamukkalesine akan suyun, tarihî
su. (6/195)
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski halin
de bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne
18. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/206)
Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir adliye binası
yapılmasının düşünülüp , düşünülmediğine dair
28. — Adana Milletvekili Kemal SarıibraAdalet Bakanından sözlü sorusu (6/196)
himoğlu'nun, Ceyhan Nehrinin anakolu ile Savrun, Sunbas adını taşıyan kolları ve Kozan'm,
19. — Çanakkale
Milletvekili A. Nihat
Kilgen ve Deliçay suları üzerinde daha evvel
Akay'm, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, ku
rulması derpiş edilen radyo istasyonlarından I yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve sula
ma etütlerinin ne safhada olduğuna dair Ener
Erzurum ve Diyarbakır verici tesislerine bu
ji
ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü soru
güne kadar ne miktar yatırım yapıldığına dair
su (6/207)
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu.
(6/197)
29. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Maden Kanununun yürürlüğe
20. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1966
girdiği tarihten 10 Ekim 1965 tarihine kadar
Ocak sonu itibariyle, İş ve İşçi Bulma Kurumu
yabancı
şirketlerin memleketimizde almış oldu
aracılığı ile yurt dışma gönderilen kadın ve er
ğu maden arama ruhsatının sayısının ne oldukek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Ça
[ ğuna ve hangi maden alanları için verilmiş bulışma Bakanından sözlü sorusu. (6/198)
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lunduğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba- I
37. — Vaın Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
kanından sözlü sorusu (6/208)
beş ayda iki defa görev yeri değiştirilen Nu
30. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
saybin Savcısının nakline İstanbul A. P. teş
kilâtı ile yazdığı makalelerin sebebolduğu yo
kı Esatoğlu'nun, Ankara, istanbul ve İzmir
lundaki söylentilerin doğru olup olmadı gına
gibi büyük şehirlerimizde, Amerikan pazarı
dair
Adalet Balkanından sözlü sorusu. (6/216)
adiyle açılmış olan mağazalarda teşhir edilip I
satışı yapılan yabancı menşeli malların, mem
38. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in,
leketimize hangi yoldan ithal edilmekte oldu
bilûmum
resmî binalar için Ankara'da her yıl
ğuna dair Adalet ve Ticaret Bakanlarından
ödenen
kira
bedellerinin miktarına ve binlarsözlü sorusu (6/209)
da
yapılan
tadilât
ve tamiratın İdime aidoldu31. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Ba
fer özdağ'ın, eski İstanbul Savcı yardımcısı
yındırlık
balkanlarından sözlü sorusu. (6/217)
nm, 20 gün çalıştığı İnegöl Savcılığından, Nu
saybin'e nakledilmesi sebebine dair Adalet Ba
39. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın,
kanından sözlü sorusu (6/210)
ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
>
i
dam edilmek maksadiyle açılmış olan sınava gi
32. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzunren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve ka
er'in, Of ilçesinde kurulması tesbit edilen
çınım
öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği
çay fabrikasının kuruluş yerinin seçilmesinde- I
tim
Bakanından
sözlü sorusu. (6/218)
ki ekonomik ve sosyal zaruretler yanında tek
nik faktörlerin de müessir olup olmadığına da
ir Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu
(6/211)

40. — Istanlbul Milletvekili Kesit Ülker'in,
İstanbul Belediye Meclisi A. P. üyesi bir zatın
27 Mayıs Devrimini yersiz, hadcsız ve gayrimeş33. — Manisa MilletveMli Sami Binicioğ- I ru göstermeye kalktığı yolundaki neşriyatın
doğru olup olmadığına dair Adalet Bakanından
lu'nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazi
sözlü
sorusu. (6/219)
feli bir öğretmenin, derste talebelerine Allah
yoktur mealinde konuşmalar yaptığı hakkında
41. — Vaın Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
ki neşriyatın doğru olup olmadığına dair Millî
Van'ın
Muradiye ilçesinde kurulması mutasav
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/212)
I
ver Bendimahi Hidro - Elektrik Santralinin ha
34. — Hatay Milletvekili Hüsnü özkan'm, I zırlıklarının bitip bitmediğine dair Enerji ve
Kıbrıs'tan tahliye edilen 504 mücahidin geri
Tabu Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu
alınmasında, son defa Birleşmiş Milletler As(6/220)
samblesi tarafından verilen kararın her hangi
42. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
bir rolünün olup olmadığına dair Dışişleri Ba
Van
ili içinden geçen Akfcöprü ve Kurubaş de
kanından sözlü sorusu (6/213)
relerinin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine
35. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğdair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
lu'nun, Uşak'm bâzı köylerinden, hava alanı
sözlü sıorusu. (6/221)
olarak inşa edilmek üzere, istimlâk edilen 5 000 I
43. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
dönüm tutarındaki tarım arazisinin eski sahip- I
Van ili Erciş ilçesinde yapılması düşünülen
lerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair
Koçköprü Barajı etütlerinin ne safhada oldu
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
(6/214)
dan sözlü sorusu. (6/222)
36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm,
44. —• Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Hazinenin mülkiyet veya tasarrufu altında bu
Van ili Çatak ilçesinin ortasından geçen dere
lunan tanıma elverişli toprakların icara veril
nin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine dair
mesi işleminde, hangi objektif kıstaslara göre
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
hareket edilmekte olunduğuna dair Maliye Ba
sorusu.
(6/223)
klanından sözlü sorusu. (6/215)
I
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45. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Erciş ilçesini ve güzergâhında bulunan 10 - 12
ıköy arazisini sulayan toprak kanalın ıslahı ko
nusunda bir hazırlık olup olmadığına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu
(6/224)
46. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Van ilinde, yeniden DSİ Bölge Başmüdür
lüğü ihdasının düşünülmekte olup olmadığına
dair Enerji ve Tabiî Kaynalklar Bakanından
sözlü sorusu. (6/225)
47. —• Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün,
yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi halkı için
inşa edilmekte olan meskenlere dış memleket
ler den yardım yapılmış olup olmadığıma dair
İmar ve iskân Bakanından sözlü sorusu. (6/22G)
48. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Van - Gevaş Bcyarkı sulama projesinin yeniden
ihalesinin düşünülüp düşünülmediğine dair
Enerji ve Tabiî Kaynalklar Balkanından sözlü
sorusu. (6/227)
49. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Van'ın Erciş ilçesinde, Karayolları 11 nci Böl

ge Müdürlüğünün bir şubesinin açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/228)
50. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in,
Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi yoliyle Er
ciş - Diyadin yolunun yapımına devam edilip
edilmiyeceğine dair Bayındırlık Bakanından
sözlü sorusu. (6/229)
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER ,
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B

- BiRtNCi

GÖRÜŞMESI

İŞLER

YAPILACAK

